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ZADEVA: POLICIJSKA STAVKA IN ODZIV PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE – MNENJE IN 

POBUDA 
 
 
Policijski veterani združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever z zelo neprijetnimi občutki 
spremljamo sedanje dogajanje oziroma dialog med Vlado Republike Slovenije in policijskima 
sindikatoma. Naj že v uvodu navedemo, da policiste podpiramo pri njihovih prizadevanjih in to v 
nadaljevanju tudi ustrezno pojasnjujemo. 
 
Od leta 1991 naprej se milica oziroma policija neprestano obravnava na ta način, da vsako leto izgublja 
kot institucija svoje mesto in vlogo v okviru nacionalno varnostnega sistema, ker se ji v ta namen ne 
zagotavlja ustrezna finančna in materialna sredstva, policisti izgubljajo pravice, ki so včasih policistom 
dajale vse tisto, da se nikoli niso spraševali ali bodo delali ali ne, o »stavki« pa tudi niso razmišljali.  
 
Zelo žalostno je, da se še vedno prikazuje finančni načrt za Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s 
plačami policistov (preko 80% vseh sredstev za plače), saj se s tem zamegljuje sredstva, ki so namenjena 
policiji za materialne stroške, investicije, nabavo vozil in drugih sredstev za uspešno in učinkovi to 
izvajanje svojih nalog. Večina drugih ministrstev ima bistveno manj zaposlenih, za dejavnost pa imajo 
izjemno visoka sredstva, ki niso primerljiva s policijo. 
 
Policisti so zgubili benificirani staž, 100% bolniško, 20% dodatek za pooblaščenost in vse drugo, kar so 
imeli. Vseeno, tako kot včasih, še vedno skrbijo za varnost - dobrino in potrebo, ki jo je potrebno uvrščati 
takoj za potrebo za preživetje. In zakaj k nam prihajajo begunci? Ker v svoji državi nimajo zagotovljene 
varnosti.  
 
Policisti so imeli zgoraj navedene posebne pravice, ker je njihovo delo zelo nevarno (preko 200 napadov 
na njih vsako leto, tudi takšni s smrtnim izidom in telesnimi poškodbami), ker jih mnogi v postopkih 
žalijo, omalovažujejo in ogrožajo, ker je njihovo delo izpostavljeno tudi drugim nevarnostim, ker morajo 
biti vedno na razpolago in ker morajo ukrepati tudi, če niso v službi itd.   
 
In policisti, ki sedaj zaradi beguncev izvajajo naloge za zagotavljanje varnosti državljanov Republike 
Slovenije in za varnost beguncev, so »podhranjeni« in morajo ob tem izvajati tudi nekatere naloge, ki po 
zakonodaji in logiki sodijo v pristojnost drugim državnim organom in drugim institucijam v Republiki 
Sloveniji. Milica in Policija je morala vedno v njeni zgodovini izvajati tudi naloge, ki jim niso bile v 
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področni zakonodaji neposredno določene, vendar če so drugi organi in institucije odpovedale, je 
probleme reševala policija. 
 
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije g. dr. Miro Cerar,  
 
veterani ne razmišljamo v smeri, da ste za takšne razmere danes odgovorni vi oziroma vaša vlada. 
Prepričani smo, glede na opisano, da so za takšno stanje v Policiji odgovorne vse vlade od osamosvojitve 
naprej, ki so pri Policiji iskale finančne in druge rezerve za svoje udobno vladanje, posamezniki pa so si s 
tem nemalokrat utrjevali svoj politični položaj. Vse vlade do sedaj so policijskima sindikatoma obljubljale 
vse mogoče, tudi večina ministrov za notranje zadeve, vendar nobena vlada in večina ministrov do sedaj 
ni naredila nič dorečenega in navzven vidnega za njihov status, ni zagotovila ustreznih materialnih 
pogojev za delo in ni zagotovila policistom plače, ki bi bile za človeka (policista) vrednega življenja.  
 
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije in spoštovana predsednika obeh policijskih sindikatov, 
poskusite najti bolj razumen dialog:  
 
- Policijska sindikata naj bosta malo bolj strpna in naj svoj pogoj ustrezno modificirata, saj imamo  

stabilno vlado, ki vam bo, smo prepričani, na ta način izpolnila vse obljube prejšnjih vlad in 
 
- Vlada Republike Slovenije naj najde potrebna sredstva za Policijo, ker npr.: vlaganje v ograje na 

avtocestah zaradi hrupa ne dosegajo dodatne varnosti, policisti pa bi lahko s temi sredstvi zagotovili 
večjo varnost. Takšnih in podobnih vlaganj  je v Sloveniji še veliko, za katerimi stoji vsaka vlada, ker ji 
to vsilijo »zapriseženi, stalni in vsevedni uradniki«, ki delajo za vsako vlado »korektno in njej 
všečno«. 

 
Ni nam vseeno kaj se dogaja s policisti in Policijo. Policisti so policisti in v nobenem primeru niso javni 
uslužbenci, zato jih je potrebno tudi drugače obravnavati. Le ustrezno plačan ter materialno in finančno 
preskrbljen policist bo garant za učinkovito in zakonito delo ter še naprej garant za visok nivo 
zagotavljanja varnosti v državi. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

                    dr. Tomaž Čas 
V Ljubljani, 24. 11. 2015      Predsednik Združenja 


