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Datum: 6-5-2020 
 
 

POLICIJA  
 
v.d. Generalnega direktorja    
Gospod, mag. Anton Travner  
 

 

Zadeva:  Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, prenehanje položaja in 
razrešitev – zahteva za pojasnilo 

 
Spoštovani, 
 
iz spletnega medija 24ur.com (vir: https://www.24.ur.com/novice/slovenija/direktor-npu-
razresen-brez-soglasja-nov-direktor-igor-lamberger.html ), smo zasledili novico o tem, da je bil 
g. Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada znotraj Uprave kriminalistične 
policije, Generalne policijske uprave, brez soglasja razrešen.  
 
V skladu z 22.j členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 
in 22/16) in za zavarovanje pravic iz delovnega razmerja člana PSS, g. Darka Muženiča vam zato 
posredujemo spodnja vprašanja, na katera nam  pošljite odgovore in želene podatke: 
 

1. V katero plačno skupino oz. podskupino sodi delovno mesto direktorja Nacionalnega 
preiskovalnega urada (NPU)? 

2. Na podlagi katerih določb veljavne zakonodaje (navedite točko, odstavek in člen ter ime 
predpisa) je položaj direktorju NPU, g. Darku Muženiču prenehal in na podlagi katere 
pravne podlage ste sprejeli vašo odločitev? 

3. Na katero delovno mesto (navedite naziv in plačno (pod)skupino) ste imenovali 
odstavljenega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada? 

 
 
Spoštovani v.d. generalnega direktorja policije,  
 
glede na položaj, ki ga zasedate ne dvomimo, da bi se morali in mogli zavedati posledic svojih 
ravnanj in da ste odločitev o razrešitvi direktorja NPU sprejeli zavestno s tem vedenjem, zato 
pričakujemo, da imate za vašo odločitev tudi ustrezno pravno podlago.  
 
To priložnost obenem izrabljamo, da vas seznanimo, da ima prav Policija daleč največji odstotek 
ugotovljenih kršitev pravic iz delovnega razmerja na škodo policistov, kar predstavlja visoke 
finančne stroške, ki jih plačujejo davkoplačevalci oziroma državljani. Ti stroški nastajajo v 
povezavi z odpravljanjem ugotovljenih nezakonitosti na sodiščih, ki jih povzročate predstojniki 
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Policije. Policijski sindikat Slovenije je zato v nadaljevanju dolžan iskati pravno podlago, ki bo – 
kadar bodo podani elementi nezakonitih razrešitev, premestitev, napotitev in drugih kršitev 
pravic iz delovnega razmerja na škodo policistov, še posebno takrat kadar bi se predstojnik 
Policije moral in mogel zavedati posledic svojih ravnanj, ali če bo ugotovljeno, da jih je celo 
zavestno želel - omogočala izvršbo, zavarovanje ali poplačilo odškodnine, tudi iz premoženja 
predstojnika Policije. V kolikor te pravne podlage ne bo, bomo takšne pravne rešitve predlagali 
ob spremembah in dopolnitvah obstoječih predpisov. Ne dvomimo, da bodo naše policistke in 
policisti ter državljani takšne pobude  podprli.  
 
V kolikor bomo ugotovili, da je bila razrešitev s  položaja direktorju NPU, g. Darka Muženiča v 
nasprotju s predpisi, bomo za zavarovanje pravic člana PSS dolžni zoper delodajalca in zoper vas 
uporabiti vsa pravna sredstva.  
 
Vaš odgovor zato pričakujemo najkasneje  jutri,  7. 5. 2020 do 12 ure. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 

  Rok Cvetko 
PREDSEDNIK  

 
 
  


