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ZADEVA:  USMERITVE IN OBVEZNA NAVODILA ŠT. 0602-36/2020/1 (141-02),                 

29. 7. 2020 – ZAHTEVA 
  
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Policijski sindikat Slovenije skrbno preučil dokument, št. 0602-36/2020/1 
(141-02), ki je bil izdan 29. 7. 2020 in se nanaša na Usmeritve in obvezna navodila št. 9/2020 za 
izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja 
gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (v 
nadaljevanju: usmeritve in navodila), ki so objavljene na Intranetu policije. Policijski sindikat 
Slovenije je pripravil pravno mnenje zaradi izvajanja 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste 
(Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) za učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti, s 
katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev.  
 
Na podlagi izdelanega mnenja (v prilogi) menimo, da se zaradi izvrševanja usmeritev in navodila, 
policistke in policisti lahko spravijo v pravdni ali kazenski postopek. Prav tako usmeritve in navodila 
posegajo v položaj policistk in policistov, ker ne sledijo prepovedi diskriminacije in povračilnih 
ukrepov, ki je temeljna prepoved, ki izhaja iz delovnega razmerja.  
 
Policijski sindikat Slovenije izraža tudi utemeljene pomisleke nad pravno dopustnostjo usmeritev in 
navodila v delu, ki se nanaša na tako imenovano revizijo primerov. Predpisi namreč ne določajo 
načina ali postopka revizije primerov predkazenskih postopkov, v usmeritvah in navodilih pa 
napotujete na uporabo 148. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12- UPB, 
47/13, 87/14, 8/16, 64/16, 65/16, 66/17, 22/19 in 55/20) kot, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. 
Takšno ravnanje v postopku revizije primerov ne more biti vredno resne pravne presoje in je izven 
načela zakonitosti, kar pa ogroža pravno varnost policistk in policistov. Poleg tega pa je tudi iz 
osmega odstavka 4. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) popolnoma jasno, da 
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pristojnosti ministra ne veljajo za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki 
ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec. Ne glede na zakon, ki ureja kazenski 
postopek, se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku 
od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju. 
 
V Policijskem sindikatu Slovenije menimo, da usmeritve in navodila niso samo pravno nedopustna, 
temveč jih razumemo tudi kot nedopustno norčevanje iz pravnega sistema v naši državi in policijske 
stroke.   
 
Policijski sindikat Slovenije nikakor ne nasprotuje nadzoru nad delom policistov, ko je nadzor 
zakonit. Poleg notranjega nadzora je že vzpostavljen sistemski nadzor za presojo zakonitosti 
odločanja in izvrševanja drugih opravil. Nadzor nad kazenskimi postopki, vodenimi s strani 
državnega tožilstva, lahko vrši le pravosodni (in ne policijski) nadzor. Opozoriti je treba, da so 
podatki o procesnih dejanjih, preiskavi, morebitnih prikritih ukrepih, virih informacij in povezanih 
oseb posebej občutljivi ter zato ustavno varovani. Če bi minister za notranje zadeve resnično želel 
preveriti strokovnost in zakonitost v izpostavljenih zadevah, bi s pisno zahtevo v skladu s 3. členom 
Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi predlagal uvedbo posrednega 
pravosodnega nadzora preko vodje okrožnega državnega tožilstva ali generalnega državnega 
tožilstva. Zato nam je še bolj nerazumljivo, zakaj se minister za notranje zadeve ne poslužuje 
obstoječih predpisanih postopkov in sebe ter policiste spravlja v protipraven položaj. 
 
Gospod Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, izključno zaradi zaščite članic in članov 
Policijskega sindikata Slovenije zahtevamo, da sporne usmeritve in navodila nemudoma 
odpravite. 
 
Gospod Andrej Jurič, v.d. generalnega direktorja policije, izključno zaradi zaščite članic in 
članov Policijskega sindikata Slovenije vas pozivamo, da ne izvajate spornih usmeritev in 
navodil, ker bi s tem lahko povzročili prepovedane posledice na škodo pravic uslužbencev iz 
delovnopravnega razmerja.     
 
S spoštovanjem, 
 

ROK CVETKO 
PREDSEDNIK 
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