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NAVODILO

STAVKOVNEGA ODBORA POLICIJSKEGA SINDIKATA SLOVENIJE
O IZVEDBI STAVKE

1. Svet Policijskega sindikata Slovenije je sprejel odločitev, da se preimenuje v Stavkovni odbor
PSS.
Stavkovni odbor PSS prične z izvajanji stavkovnih aktivnosti v ponedeljek, 11. januarja 2021.
Stavkovne aktivnosti se pričnejo izvajati ob 7:00.

2. Stavka Policijskega Sindikata Slovenije traja od 11.1.2021 od 7:00 ure, do preklica.

3. Za koordinacijo neposrednega izvajanja stavke v Policiji je zadolžena Operativna skupina.

Vsak posameznik se je pred pričetkom opravljanja nalog, ki so mu odrejene, dolžan do
nadrejenega opredeliti, da stavka. S tem podpre prizadevanja za uresničitev vseh
stavkovnih zahtev PSS.
Vsem, ki boste stavkali v skladu s tem navodilom in bo ugotovljeno, da ste se do tega tudi
opredelili, bo v primeru spora nudena pravna zaščita.

4. Medijem izjave in/ali gradiva, ki se nanašajo na stavko lahko daje samo predsednik PSS
oziroma druge osebe, ki jih za vsako izjavo oziroma medijsko aktivnost za to pooblasti
Operativni štab.
Pooblaščene osebe o svojih medijskih aktivnostih sproti obveščajo Operativni štab.

5. Stavka se izvaja izključno na delovnih mestih v času službe. Za delovno mesto se šteje mesto,
kjer je locirana NOE ali PE oz. mesto odrejene naloge.

NOE in PE v Policiji se vidno označijo s plakati »STAVKA«. Delavec delovno mesto zapusti
le v primeru, ko je napoten na izvedbo naloge, ki jo je dolžan opraviti v skladu z zakonom in
tem navodilom. Stavkajoči delavec se odzove na vsako napotitev na reševanje
dogodkov.
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6. Policisti stavkajo na svojih delovnih mestih in opravljajo le naloge, ki so jih v skladu z
določbo 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPoL) med stavko dolžni
izvajati.
Policisti so dolžni med stavko na podlagi 76. člena ZODPol opravljati naslednje naloge
policije:

• varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja,
• preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
• odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovo
izročanje pristojnim organom,
• varovanje določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev državnih organov,
• vzdrževanje javnega reda,
• nadzor in urejanje prometa na javnih cestah,
• izvajanje nadzora državne meje,
• opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.

7. Nujne postopke na klic, ki jih moramo v skladu s 76. členom ZODPol obravnavati,
obravnavajte strokovno, profesionalno, temeljito in zanesljivo, da se zmanjša možnost
napak.
Pred vsakim postopkom občane seznanite, da ste kljub stavki prišli na kraj in boste nalogo
izvedli (potrebno se je zavedati, da ne stavkamo proti občanom oz. državljanom).

Opravljajte naloge, ki so posledica napotitev (intervencije, kazniva dejanja, prometne
nesreče…). Če napotitev ni, na terenu delujte predvsem preventivno.

Predlagamo, da čas med stavko izkoristite tudi za zmanjšanje administrativnih zaostankov
oz. pišete zaostale pisne izdelke.
Ob vsakem nastopu dela temeljito preverite, kakšna je oprema in osnovna sredstva, ki jih
uporabljate pri opravljanju svojega dela. Če ocenjujete, da oprema in osnovna sredstva (npr.
vozila, ki so odrejena v uporabo imajo neustrezne pnevmatike - v sodelovanju s kakšno
drugo patruljo se odredi izredni tehnični pregled) ne zadostujejo minimalnim tehničnim
standardom (je nevarna za uporabo), na to opozorite vodjo enote in o tem napišite uradni
zaznamek. O vsaki takšni zaznavi obveščajte tudi Operativno skupino na elektronski naslov
stavka@pss-slo.org

8. V času stavke se zaposleni delodajalcu ne odzivajo na klice na mobilne in/ali
stacionarne telefone v osebni lasti. Na klic so se dolžni odzvati le delavci, ki jim je v skladu
z zakonom odrejena pripravljenost za delo, za katero prejemajo tudi plačilo. Vsi, ki imajo
zadolžene službene mobilne telefone in nimajo odrejene pripravljenosti, le-te po končani
službi primerno zavarovane pustijo na svojem delovnem mestu.
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Delavec, ki ni v dobrem psihofizičnem stanju (stres…) in se kljub temu javi na telefon v
svojem prostem času, o tem seznani delodajalca.

9. Pri kaznovalni politiki in pri izrekanju glob upoštevajte težak socialni položaj ljudi in se v
okviru zakonskih možnosti namesto glob odločajte za izrek opozoril in opominov (kadar je
to dopustno in možno).

10. Usposabljanj in izobraževanj se zaposleni v Policiji udeležijo. Pri udeležbi na vadbi
samoobrambe in vajah v streljanju delavci v izogib morebitnim poškodbam, posebno
pozornost posvečajo lastni varnosti in varnosti drugih udeležencev usposabljanja.
Usposabljanja sicer ne spadajo v naloge, ki jih je policija dolžna opraviti po 76. členu ZODPol,
vendar boste te obveznosti vseeno morali opraviti po koncu stavke.

11. Nepooblaščeni delavci v Policiji stavkajo izključno na svojih delovnih mestih. V kolikor
opravljajo naloge, ki jih je na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU-1) in Zakona o stavki
(ZStk) s posebnim aktom odredil predstojnik (minister ali generalni direktor), so stavkajoči
upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot da bi delali.

12. Če vam na podlagi ustne odredbe ali ustnega navodila nadrejenega ni jasno ali gre za
nalogo, ki jo je v času stavke nujno opraviti, stavkajoči od nadrejenega zahtevajte
pisno odredbo in pisno navodilo (v skladu z 94. členom ZJU, vzorec pisne zahteve je
priloga tega navodila). Če se pri opravljanju nalog piše poročilo o opravljenem delu, se
navedeno zahtevo tudi ustrezno evidentira v poročilo o delu.
13. Če bo pred stavko ali med njo kdorkoli poskušal pritiskati na vas z namenom oteževati,
ovirati ali onemogočati stavko, o tem takoj obvestite svojega sindikalnega zaupnika, ki mora
o tem takoj obvestiti Operativno skupino, da bomo ustrezno reagirali in zoper tako osebo
ustrezno ukrepali (poleg kazenske odgovornosti še izpostavljanje javnosti preko medijev).
Oviranje stavke ustrezno evidentirajte (pisno, audio ali video posnetki, priče). V obvestilu
navedite kraj, datum, čas, enoto in vsebino naloge ter nadrejenega, ki je zahteval izvedbo
naloge ter pošljite na elektronski naslov: stavka@pss-slo.org

Poudarjamo, da bomo pravno zaščito nudili vsem, ki bodo stavkali v skladu s tem navodilom,
ne glede na članstvo.

14. V primeru, da se z izvedenimi ukrepi ne doseže zastavljenega cilja, se ta stavkovna
navodila ustrezno spremenijo ali dopolnijo.

Rok Cvetko
PREDSEDNIK
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