
DELEGACIJA ZVEZE KLUBOV SLOVENIJE PRI 
GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE 
 
V torek, 16. 6. 2015, je generalni direktor policije Marjan Fank, v svoji pisarni na 
Generalni policijski upravi v Ljubljani, ob prisotnosti svoje namestnice Tatjane Bobnar in 
pomočnika vodje službe GDP mag. Vinka Trebše, sprejel delegacijo Zveze klubov 
upokojenih delavcev MNZ/Policije Slovenije, ki so jo sestavljali: 
 

- Niko Jurišič, predsednik Zveze; 
- Zdenko Renko, podpredsednik Zveze; 
- Mirko Ploj, član izvršnega odbora Zveze klubov in 
- Jožef Grah, član izvršnega odbora Kluba Maribor.  

 

 
 
Generalni direktor je uvodoma poudaril pomen sodelovanja z vsemi organizacijami, ki 
delujejo v okviru Policije ter se zavzel za krepitev tega sodelovanja na vseh nivojih.  
 
Niko Jurišič predsednik Zveze klubov Slovenije je povedal, da Zveza klubov upokojenih 
delavcev Slovenije temelji na stanovski pripadnosti bivših sodelavcev ter združuje 15 
klubov, v katere je včlanjeno preko 2000 članov – upokojenih delavcev policije. 
 
Mirko Ploj, član izvršnega odbora Zveze klubov Slovenije je predstavil vsebino okrogle 
mize, ki je potekala 14. 4. 2015 v Mariboru ter zaključke in predloge, ki so jih sprejeli 
udeleženci okrogle mize: 
 

 Policija in Zveza klubov Slovenije naj čim prej pristopita k modifikaciji Sporazuma 
o medsebojnem sodelovanju iz leta 2009 in Aneksa iz leta 2011.  

 



 Vodstva PU (služba direktorja) naj ob upokojitvi svojim sodelavcem primerno 
predstavijo pomembnost stanovskega povezovanja in sodelovanja. Ob tem naj 
jim izročijo pisno obvestilo ter pristopno izjavo, kar zagotovijo pristojni klubi. 

 Člani klubov naj sodelujejo v programu priprav na upokojitev, ki ga pripravlja 
Policija. 

 Na internetni strani Policije v rubriko: uporabne povezave  - policijska združenja 
in društva – naj se doda internetni naslov Zveze klubov upokojenih delavcev 
MNZ Slovenije: www.zveza.kudmnzs.com. 

 Pravila o protokolarnih in postrojitvenih postopkih v Policiji, katera se uporabljajo 
od 1. 2. 2015 omejujejo nekatere pravice v primeru smrti upokojenega delavca 
MNZ oziroma Policije, zato predlagajo ponovno proučitev vsebine pravil.  

 Članstvo Zveze klubov Slovenije pričakuje v prvi vrsti moralno podporo Policije 
ter njeno razumevanje in spoštovanje bivših stanovskih kolegov. Posebej želijo, 
da se njihovih do sedaj zapisanih pravic ne zmanjšuje in ne jemlje. 

 
Končni dogovor je bil, da Zveza klubov Slovenije pripravi delovno gradivo za 
modifikacijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju ter ga pošlje na GPU. Zatem 
bodo potekala usklajevanja med obema partnerjema. Naloga bo realizirana do konca 
leta 2015. Predlogi iz 2., 3. in 4. alineje bodo realizirani takoj in ostanejo kot stalna 
naloga. Vsebino Pravil o protokolarnih postopkih bodo na GPU ponovno proučili ter po 
potrebi dopolnili oziroma spremenili.  
 
Na koncu sta se obe strani razšli v prepričanju, da bodo dogovorjene naloge realizirane 
čim prej in v skupno zadovoljstvo obeh partnerskih strani. 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
 


