
BILI SMO V HRAMU DEMOKRACIJE IN PRI 
NEKDANJEMU DELODAJALCU 
 
V petek, 14. 6. 2109, ko smo se odpravljali v Ljubljano,  glavnemu mestu 

naše lepe države Slovenije, smo si rekli, da to ni izlet ampak strokovna 

ekskurzija in se tako »prikrito« vrnili v naša mlada leta. 

Tokrat smo obiskali hram demokracije Državni zbor Republike Slovenije, 

nekoč Skupščino Republike Slovenije,  in nekdanjega delodajalca 

Ministrstvo za notranje zadeve, nekoč Republiški sekretariat za notranje 

zadeve. 

Na pot smo se odpravili dovolj zgodaj in kljub vsakodnevni prometni konici 

pred Ljubljano smo prišli na cilj pravočasno. Tako smo spoznali kako 

izgleda pot tistih, ki se iz oddaljenih krajev, precej tudi iz Maribora, vsak 

dan vozijo na delo v Ljubljano in nazaj. Pred obiskom Državnega zbora 

RS smo imeli še čas za kavico v bližnjih gostinskih lokalih in tako spoznali, 

da so cene nekoliko višje kot v Mariboru. Glavno mesto države mora 

izstopati tudi po tem, če je že, kot pravi njihov župan, najlepše mesto na 

svetu. Se strinjamo, ampak vsako mesto, vsak kraj v Sloveniji, je po svoje 

lep. 

Ob 09. uri, po predhodno dogovorjeni proceduri, ker se v hram 

demokracije ne vstopa kar tako, nas je najprej pozdravil  in nagovoril 

poslanec iz Maribora Andrej Rajh.   

 



Vstopili smo polni pričakovanj in s pogledi iskali znane osebe iz politike, 

posebej poslance. No, nekaj smo jih videli, ko so hiteli po svojih 

obveznostih, ki jih imajo, tudi ko ni sej Državnega zbora.   

Po opravljenem varnostnem pregledu sta nas sprejeli prijazni in zgovorni 

delavki Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora RS. Razdelili smo 

se v dve skupini in se prepustili vodenemu ogledu. Posebej zanimiva je 

bila predstavitev zgodovinske freske Slavka Pengova, ki se nahaja v 

preddverju  velike dvorane državnega zbora. Izvedeli smo veliko informacij 

o izgradnji tega objekta. 

   

Iz balkona smo si ogledali tudi veliko dvorano in se seznanili kako potekajo 

priprave in same seje državnega zbora. Ob koncu smo si ogledali še 

zanimive slike in protokolarna darila delegacij iz drugih držav, ki so 

razstavljena v prostoru državnega zbora. 

  

 

 



V času obiska smo srečali tudi izvoljeno evropsko poslanko Ljudmilo 

Novak, ki je odraščala v naših krajih. Z njo je spregovoril naš predsednik 

Mirko Ploj. 

 

Preden smo se poslovili iz zares zelo dobro organiziranega in vodenega 

ogleda je vsak dobil še žepni izvod Ustave Republike Slovenije. 

Ker smo se v Državnem zboru RS zadržali več časa od načrtovanega, 

nam je za ogled starega dela mesta Ljubljane ostalo malo časa, a bomo 

to nadoknadili naslednje leto, ko bomo zopet organizirali kakšno strokovno 

ekskurzijo. 

Pot nas je vodila naprej po Ljubljani. Na Vodovodni ulici v bližini 

»skladišča« , kamor smo nekateri  uniformirani kdaj pa kdaj zahajali, 

domuje Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), ki je trenutno edini 

laboratorij v Sloveniji, ki izvaja forenzične preiskave po akreditiranih 

postopkih. NFL je sicer samostojna organizacijska enota  Generalne 

policijske uprave. Ustanovljen je bil z namenom, da opravlja preiskave 

materialnih sledi, nastalih pri kaznivih dejanjih ali prekrških, in podaja 

interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe.  



Da smo nekdanji delavci organov za notranje zadeve, sedaj MNZ, Policije, 

še spoštovani in cenjeni, so nam dokazali tudi zaposleni v NFL. Ti so za 

nas, da smo si lahko vsi skupaj ogledali prezentacijo in poslušali 

predstavitev zelo prijaznega Andreja Gerjeviča, dan pred našim obiskom 

uredili sejno sobo.  Ogled je namreč načrtovan za največ  35 oseb, nas pa 

je bilo skoraj 50. Iskrena hvala tudi za takšno malenkost, ki nam veliko 

pomeni. No pa še voznik je smel avtobus parkirati na dvorišče NFL, da 

nismo izgubljali časa. 

 

Po zanimivi in strokovni predstavitvi dela NFL smo lahko udeleženci 

strokovne ekskurzije postavljali tudi vprašanja, saj so bili med nami tudi 

takšni, ki so  se v času svoje poklicne poti ukvarjali z delom na področju 

kriminalitete. Tako se je odprla tudi zanimiva razprava. Tisti, ki smo se  s 

to problematiko ukvarjali manj, smo tako izvedeli  nekaj novega.  

 



 

Zaradi sistema, organizacije dela ter drugih zahtev NFL, si delovnih 

prostorov nismo mogli ogledati. Polni vtisov in prijaznosti zaposlenih smo 

se odpravili proti naši zadnji točki strokovne ekskurzije – Ministrstvu za 

notranje zadeve, ki sedaj v večjem delu domuje na Litostrojski cesti. Del 

ministrstva je še na stari lokaciji, nam bolj poznani Štefanovi ulici 2. 

Po manjših zapletih pred vhodom z varnostnikom zasebne varnostne 

službe, glede parkiranja avtobusa, čeprav je bilo predhodno vse 

dogovorjeno nas je »rešila« prijazna policistka in kolegu iz varnostne 

službe zagotovila, da bo naš voznik Robi znal in uspel parkirati avtobus 

na kar velikem in pol praznem  parkirišču. Tako se je tudi zgodilo in 

varnostnik je bil zadovoljen. Mi tudi. 

Ob prihodu v zgradbo MNZ, smo morali, ob predhodno poslanem 

seznamu udeležencev, tudi tokrat čez rentgen. Končno smo prispeli v 

poslopje MNZ, kjer domuje tudi Statistični urad RS. V konferenčni sobi nas 

je sprejel Vinko Trebše, pomočnik vodje službe generalne direktorice 

policije s sodelavko. 

 

 



 

Ogledali in poslušali smo predstavitev in organiziranost dela Policije, kot 

organa v sestavi MNZ, na vseh treh ravneh delovanja (državni, regionalni 

in lokalni). Predstavitev je bila zanimiva in nehote smo jo primerjali s časi, 

ko smo še bili sami aktivni delavci  te službe. Ugotavljali smo, da žal ni več 

tako, kot v »naših« časih. Vendar sodoben in tehnološko napreden razvoj 

življenja zahteva  prilagajanje in organiziranost na takšno situacijo.  

 



Že malce izčrpani od veliko informacij tega dne, smo se odpravili na kosilo 

v restavracijo 123 Slorest, ki je v isti zgradbi, kjer smo prav tako naleteli 

na preveč dosledno blagajničarko. Tokrat nas je rešila prijazna kuharica, 

ki ji je povedala, da sta različni juhi še vedno juhi, če staneta isto. Klub 

vsemu je bilo zabavno in potešili smo lakoto in žejo. Strokovna ekskurzija 

pač malce drugače izgleda kot prijeten izlet. A imajo ekskurzije tudi svoj 

čar, in mi smo to z njo obudili in se vrnili nazaj v naša odraščajoča leta. 

Med vožnjo domov smo se še ustavili v Voljčem potoku, pred 

Arboretumom, se okrepčali in sprehodili in nato vajo ponovili še na 

Trojanah z obveznimi krofi. 

Bilo je prijetno in poučno. Izvedeli smo veliko, a pogrešali tudi tisto, kar je 

bilo včasih dobro.  
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