
NA SPREJEMU PRI MINISTRU 
 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je 18. decembra 2018, 
priredil novoletni sprejem za predstavnike regijskih klubov Zveze klubov 
upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Slovenije.  

 

Kot je v nagovoru povedal minister, so člani zveze klubov tisti, ki so 
gradili Ministrstvo za notranje zadeve. »Strokovnost, odgovornost, 
solidarnost in požrtvovalnost so tiste vrednote, ki ste jih postavili za 
temelje Ministrstva za notranje zadeve, jih skozi svoje dolgoletno delo 
negovali in nesebično prenašali na nove sodelavke in sodelavce. Vaša 
predanost tej hiši pa se po zaključku aktivne delovne poti prav nič ni 
zmanjšala. Tako z delovanjem vaše zveze in vašega članstva še naprej 
skrbite za ohranjanje teh vrednot, ki jih z različnimi oblikami 
povezovanja in sodelovanja prenašate na nove generacije zaposlenih. 
Sinergija tradicije in novih idej pa je nedvomno prava pot do novih 
uspehov in za nadaljnji razvoj Ministrstva za notranje zadeve,« je 
izpostavil minister Poklukar. 

         

  
 



Predsednik Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca              
          Slovenije gospod Niko Jurišič se je ministru zahvalil za sprejem in ob   
          tem poudaril, da je Poklukar prvi minister, ki je priredil tovrsten  
          sprejem. Ob tem je še povedal, da zveza zelo dobro sodeluje z  
          ministrstvom in policijo. 
 
          Iz našega kluba se je srečanja udeležil Mirko Ploj. 

 
    Povzeto po internetni strani MNZ 

 
 
 
VODSTVO ZVEZE PRI MINISTRU 
 
V ponedeljek, 8. 10. 2018, je novi minister za notranje zadeve g. Boštjan 
Poklukar sprejel vodstvo Zveze klubov Slovenije. Sprejema so se udeležili: 
predsednik zveze Niko Jurišič in podpredsednika zveze Jožef Grah in 
Zdenko Renko.  
 

 
 

Ministru so najprej čestitali za imenovanje ter mu v nadaljevanju srečanja 
predstavili delovanje in organizacijo zveze in območnih klubov. Govorili so 
tudi o potrebi po sprejemu Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z 
MNZ ter o zagotavljanju pogojev za delovanje zveze in klubov. 



Dogovorjeno je bilo, da zveza pripravi predlog sporazuma in ga pošlje v 
kabinet ministra. Prav tako je minister obljubil, da se bo udeležil naslednje 
seje izvršnega odbora Zveze klubov, ki bo v decembru 2018, v prostorih 
MNZ na Litostrojski cesti 54, v Ljubljani. To bo hkrati priložnost, da si člani 
izvršnega odbora ogledajo tudi prostore ministrstva. 
 
Minister je pokazal velik interes za delovanje naše stanovske organizacije 
in pričakuje proaktivno delovanje. 
 
 
Zapisal: Jožef Grah 
Foto:     Arhiv MNZ 


