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Zadeva: Protest in poziv v zvezi z reorganizacijo v Ministrstvu za notranje 
zadeve in Policiji – odgovor

Zveza: Vaš dopis št. PSS-15/2021-190 z dne 20. 8. 2021

V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, s katerim ste predsednika Vlade Republike 
Slovenije pozvali, da vlada umakne sklep št. 20000-4/2021/2 z dne 3. 8. 2021, vam ponovno 
pojasnjujemo, da je postopek reorganizacije določen v 156. členu Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-
E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU).

ZJU glede reorganizacije v četrtem odstavku 156. člena določa, da o uvedbi reorganizacije za 
organe državne uprave odloči vlada na predlog organa. Vlada Republike Slovenije odločitve o 
tako pomembni stvari, kot je uvedba reorganizacije v enem od ministrstev, seveda ne more 
sprejeti brez ustrezne obrazložitve, zato je Ministrstvo za notranje zadeve v ta namen že izvedlo 
določene aktivnosti, ki jih je treba izvesti v okviru reorganizacije.

V ministrstvu smo tako ugotovili razloge in opredelili cilje reorganizacije, pripravili pa smo tudi 
pregled števila in strukture delovnih mest ter števila javnih uslužbencev, ki opravljajo naloge na 
kadrovskem, finančnem in logističnem področju. Iz vladnega gradiva, ki je bilo podlaga za 
sprejem sklepa, povsem nedvoumno izhaja, da reorganizacija v ministrstvu še ni bila izvedena, 
saj so v gradivu opisane faze, ki jih bomo v ministrstvu izvedli po tem, ko je vlada odločila o 
uvedbi reorganizacije v ministrstvu. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 20000-4/2021/2 z dne 
3. 8. 2021, tako predstavlja podlago za izvedbo vseh ostalih aktivnosti, ki jih je treba v skladu z 
veljavno zakonodajo izvesti v procesu reorganizacije in ne pomeni, da so bile že sprejete 
kakršnekoli dokončne odločitve.

Vloga sindikata v postopku reorganizacije je določena v šestem odstavku 156. člena ZJU, ki 
določa, da mora predstojnik z obrazloženo reorganizacijo seznaniti reprezentativne sindikate v 
organu, ki lahko dajo k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje. Usklajevanje 
reorganizacije z reprezentativnimi sindikati v organu se izvede v skladu z določbami 26. člena 
ZJU. V skladu s petim odstavkom 156. člena ZJU mora biti reorganizaciji  priložena 
obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za izvedbo reorganizacije, analizo delovnih 
opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih mest in število javnih uslužbencev. 

Policijski sindikat Slovenije
info@pss-slo.org



V zvezi z razlogi za uvedbo reorganizacije vam pojasnjujemo, da smo se v ministrstvu za 
uvedbo reorganizacije odločili zato, ker je bil v upravnem delu Ministrstva za notranje zadeve in 
Policiji v  2010 izveden projekt racionalizacije in reorganizacije delovnih področij upravljanja s 
kadrovskimi in finančnimi viri ter informacijske in logistične dejavnosti, pri čemer projekt takrat ni 
zajel kadrovskih, finančnih in logističnih dejavnosti, ki se v okviru poslovnih procesov izvajajo na 
posameznih policijskih upravah, zato je izvajanje delovnih nalog v teh enotah ostalo 
nespremenjeno, kljub drugačni organiziranosti ministrstva in Policije na državnem nivoju.

Razlogi za uvedbo reorganizacije so tako predvsem organizacijske narave. Namen 
reorganizacije je preveriti rezultate reorganizacije, ki je bila izvedena 2010 ter v primeru 
ugotovljenih pomanjkljivosti ali nezadostne optimizacije poslovnih procesov formalno 
(organizacijsko) reorganizirati enote ministrstva in Policije, ki izvajajo naloge, navedene v 3. 
členu ZODPol.

Reorganizacija bo potekala v naslednjih fazah:
1. določitev ciljev reorganizacije in razlogov za izvedbo reorganizacije, 
2. izdelava analize delovnih opravil in delovnih postopkov,
3. priprava pregleda števila in strukture delovnih mest na kadrovskem, finančnem in 

logističnem področju,
4. priprava pregleda števila javnih uslužbencev na kadrovskem, finančnem in logističnem 

področju,
5. priprava predloga sprememb in dopolnitev aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest,
6. usklajevanje reorganizacije s sindikati,
7. sprejetje aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
8. ugotavljanje možnosti premeščanja javnih uslužbencev,
9. izvedba premestitev.

V zvezi z vašo navedbo, da bi moralo vladno gradivo vključevati tudi program razreševanja 
presežnih delavcev, ugotavljamo, da lahko takšno stališče izhaja le iz nepoznavanja veljavne 
delovnopravne zakonodaje. V skladu z 98. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 
81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) sta namreč ministrstvo in Policija dolžna 
izdelati program razreševanja presežnih delavcev takrat, če ugotovita, da bo zaradi poslovnih 
razlogov v obdobju 30 dni postalo nepotrebno delo najmanj 30 delavcev. Česa podobnega v 
okviru do sedaj izvedenih aktivnosti nismo ugotovili (niti tega ne pričakujemo). Glede tega vam 
pojasnjujemo še, da iz vladnega gradiva ne izhaja, da je na podlagi reorganizacije predvideno 
kakršnokoli odpuščanje javnih uslužbencev, ampak so zgolj opisane vse pravne podlage, ki se 
nanašajo na izvedbo reorganizacije.

Prav tako vam sporočamo, da s sprejetjem sklepa o uvedbi reorganizacije Vlada Republike 
Slovenije nikakor ni posegla v pogodbena razmerja zaposlenih, saj se le-ta ureja z 
individualnimi delovnopravnimi akti in ne s sklepi vlade.

Glede na navedeno menimo, da so bile vse do sedaj izvedene aktivnosti v zvezi z 
reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji, izvedene v skladu z veljavno 
zakonodajo, zato Vladi Republike Slovenije ne bomo predlagali, da sklep umakne ali kakorkoli 
drugače spremeni.

V zaključku vam sporočamo še, da morajo sindikalni zaupniki v skladu z 22.m členom 
Kolektivne pogodba za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) opravljati 
sindikalno delo tako, da ne zmanjšujejo delovne učinkovitosti delodajalca ali neutemeljeno 
povzročajo slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju. V zvezi s tem ugotavljamo, da v



obvestilu št. PSS-15/2021-191 z dne 20. 8. 2021, ki ste ga glede uvedbe reorganizacije naslovili 
na članstvo, napačno interpretirate veljavno delovnopravno zakonodajo in celo napačno 
povzemate vsebino vladnega gradiva, zato menimo, da ste s tem kršili določbe Kolektivne 
pogodbe za policiste, saj ste po nepotrebnem vnesli nemir med zaposlene, kar bi lahko imelo za 
posledico tudi zmanjšanje delovne učinkovitosti delodajalca in slabe medsebojne odnose. 
Glede na navedeno vas pozivamo, da se podobnih dejanj v bodoče vzdržite.

S spoštovanjem,

Aleš Hojs
minister

Poslati:
- naslovniku na e-naslov
- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
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