VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE KLUBOV SLOVENIJE
Pisal se je 17. maj 2022, ko so se v Lescah na Gorenjskem zbrali predstavniki
Klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Slovenije in izvedli
volilno skupščino. Skupščine so se udeležili delegati 12-tih območnih klubov, ki
so bili izvoljeni na zborih članstva. Predstavnikov Kluba Ptuj in Sežana na
skupščino ni bilo. Klub Krško pa je v letu 2021 prenehal z delovanjem.

Klub upokojenih delavcev MNZ Maribor so zastopali delegati, ki so bili izvoljeni
na zboru članstva 25. marca 2022 v Mariboru in sicer: Majda Bobanec, Bojan
Lunežnik, Milojko Cerkovnik, Jože Kušar in Miro Kocbek.

Kar četrt stoletja je Zvezo klubov Slovenije vodil Niko Jurišič, ki je bil hkrati in je
še vedno predsednik Kluba Ljubljana in član skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, kot predstavnik upokojencev.

Skupščino je vodil Robert Gorjan iz ljubljanskega kluba, članici delovnega
predsedstva pa sta bili predstavnici mariborskega in murskosoboškega kluba.

Poročilo o delu zveze je podal predsednik Niko Jurišič, ki je povedal, da je bil
njegov zadnji mandat zelo stresen in nenavaden in zato tudi manj uspešen.
Močno ga je zaznamoval predvsem corona virus in s tem omejitve, ki jih je
povzročil pri izvajanju letnih programov dela zveze. Za upokojene delavce
organov za notranje zadeve Slovenije, pa je bilo stresno spremljati tudi, kako so
naši bivši sodelavci, aktivni kolegi, iz dneva v dan bolj zapravljali svoj visok ugled
v družbi, ki so si ga pridobili od osamosvojitve do danes. Prav tako nismo mogli
sprejeti niti razumeti ignorance in neodzivnosti aktualnega vodstva Generalne
policijske uprave in Ministrstva za notranje zadeve. Namenoma so ravnali, kot da
nas, njihovih predhodnikov, številnih upokojenih delavcev policije in MNZ v
Sloveniji ne bi bilo in se za nas sploh niso menili. Ne, da bi nam pomagali, celo
ovirali in omejevali so nas pri izvajanju naših programov dela. Oboje nas je zelo
prizadelo, saj je naše trideset in več letno delo postalo ne vredno.
Po podanih poročilih smo razrešili dosedanje organe zveze in izvolili nove. Nov
mandat za predsednika zveze je bil zaupan Jožefu Grahu iz mariborskega kluba.
Na mesto podpredsednika sta bila izvoljena Dušan Arko iz koprskega kluba in
Milan Horvat iz murskosoboškega kluba. Izvolili smo še člane nadzornega odbora
in častnega razsodišča.

Kor prioritetne naloge smo si zadali; pridobivanje novih članov, pripravo novega
statuta zveze, ponovno krepitev sodelovanja z GPU in MNZ, sodelovanje z Zvezo
društev upokojencev Slovenije, vzpostavitev spletne strani zveze, organizacijo
družabnega srečanja, tradicionalnih športnih iger in drugo.
Novi predsednik se je v svojem imenu in imenu vseh novo izvoljenih
predstavnikov zveze zahvalil za izkazano zaupanje ter dosedanjemu predsedniku
Niku Jurišiču in dolgoletni tajnici Mileni Mišetič izročil simbolno darilo, knjigo in
cvet.
Članu območnega kluba Maribor Bojanu Lunežniku je bila za izjemen prispevek
k delovanju zveze podeljena zlata plaketa.

Razšli smo se z željo, da se čimprej konstituira novi upravni odbor ter prične z
dejavnostmi, v skladu s cilji, vrednotami in poslanstvom upokojenih delavcev
Ministrstva za notranje zadeve Slovenije, kot smo jih opravljali pred epidemijo
Covid 19 v Sloveniji. Upravičeno pa pričakujemo tudi pomoč in podporo našega
bivšega delodajalca.
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