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Sindikat policistov Slovenije, Opekarniška cesta 15/c, 3000 Celje 

 

 

Članicam in članom SPS 

Vsem zaposlenim 

 

 

 NUJEN POZIV ZAPOSLENIM 

 

VLOŽITEV POBUDE ZA SPREMEMBO ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH  

 

 

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni! 

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo sprejeli odločitev, da kot sindikat, v skladu z 

določbami 88. člena Ustave Republike Slovenije, v imenu 5.000 (pet tisoč) volivk in 

volivcev, v Državni zbor vložimo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih 

razmerjih (ZDR-1), ki se nanaša na varstvo delavcev v zvezi izrekanjem opozoril pred 

redno odpovedjo delovnega razmerja. 

 

V Sindikatu policistov Slovenije ugotavljamo, da se zaradi pomanjkljivih določb 85. člena 

ZDR-1, institut pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja zlorablja, 

predvsem z namenom discipliniranja delavcev in kršenje njihovih temeljnih človekovih pravic 

in svoboščin. Delodajalci se instituta pisnega opozorila poslužujejo predvsem zaradi dejstva, 

da je sodna praksa v preteklosti zavzela stališče, da zoper takšno opozorilo ni dovoljena 

uporaba pravnih sredstev. Zaradi pravne praznine delodajalci pisna opozorila uporabljajo za 

izvajanje šikaniranja na delovnem mestu, posebej problematično pa je dejstvo, da si 

delodajalec lahko dobesedno izmisli domnevne kršitve in s tem izvaja pritisk na zaposlene. 

Po oceni SPS je takšna pravna ureditev, ki v roke delodajalca, kot močnejše stranke v 

delovnem razmerju, postavlja instrument, pred katerim so delavci (šibkejši stranki) 

dobesedno prepuščeni na milost in nemilost nadrejenih in jim niti država s pravosodnim 

sistemom ne nudi ustrezne zaščite. 

 

V Policiji in MNZ smo se v preteklih letih, posebej pa v zadnjem obdobju, soočili s številnimi 

evidentnimi zlorabami instituta pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega 

razmerja, kot so na primer: 

- Izražanje mnenj zaposlenih na družbeni omrežjih v prostem času 

- Izražanja mnenj o aktualnih družbenih dogodkih 

- Po mnenju nadrejenega neprimerna frizura zaposlenega 

- Neutemeljene in izmišljene obtožbe o »nekvalitetnem in nepravočasnem opravljanju 

nalog« 

- In podobne neutemeljene obtožbe 
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V SPS smo se v preteklih mesecih srečali z dvema eklatantnima zlorabama tega instituta: 

- Izdaja opozorila policistu, ki je v svojem prostem času, kot državljan Republike 

Slovenije na družbenem omrežju zapisal mnenje v zvezi nenehne spremembe 

ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 

- Izdaja opozoril trem policistom, ki so svoje naloge na protestih dne 25.6.2021 izvajali 

strokovno, zakonito in učinkovito, vendar se je generalni direktor Policije za 

opozorilo odločil (kljub jasnim ugotovitvam strokovne komisije, ki je opravila nadzor) 

zaradi političnega pritiska predsednika Vlade ter ministra za notranje zadeve 

 

Prepuščanje zaposlenih, tako v javnem kot realnem sektorju, samovolji nadrejenih, je po 

našem trdnem prepričanju postala nevarna praksa, ki ruši temeljne civilizacijske norme in 

pravice, ki so zapisani v Ustavi Republike Slovenije in s strani Republike Slovenije ratificiranih 

mednarodnih pogodb in konvencij. 

 

Zaradi navedenega smo se v Sindikatu policistov Slovenije odločili, da v zakonodajni 

postopek, na podlagi 88. člena Ustave in po postopku, določenem v Zakonu o 

referendumu in ljudski iniciativi, kot predlagatelj vložimo predlog sprememb in 

dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih. Predlog sprememb, ki smo jih pripravili vsebuje 

naslednje ključne rešitve: 

- da mora za izrek opozorila pred redno odpovedjo obstajati eden od razlogov iz 89. 

člena ZDR-1, ki jih mora delodajalec ustrezno utemeljiti 

- da ima delavec pravico do sodnega varstva zoper takšno pisno opozorilo in sicer na 

način in po postopku, ki je določen za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi 

- da mora sodišče v postopku sojenja preveriti utemeljenost razlogov, ki jih navaja 

delodajalec 

- da do pravnomočnosti presoje o izdanem pisnem opozorilu, delodajalec ne more 

nadaljevati postopka redne odpovedi delovnega razmerja, razen če obstajajo razlogi 

za izredno odpoved (ki so bistveno striktnejši) 

- (prehodne določbe) da vsem opozorilom pred redno odpovedjo, ki so bila izrečena 

pred uveljavitvijo zakona, ki ga vlaga SPS,  z dnem uveljavitve zakona prenehajo 

pravni učinki 

- (prehodne določbe) da delodajalci lahko v treh mesecih po uveljavitvi zakona, ki ga 

vlaga SPS, ob zakonsko določenih pogojih novele ZDR-1, za opozorila, ki jim 

veljavnost še ni potekla, delavcu lahko izdajo takšno opozorilo, vendar pod pogojih 

spremembe ZDR-1 in s časovno veljavnostjo od njihove prve izdaje (torej pred 

uveljavitvijo novele), s čimer se delavcu za že izdana opozorila zagotovi sodno 

varstvo 

 

Skladno z določili Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, potek vložitve zakona s strani 

najmanj 5.000 volivk in volivcev, predvideva dve fazi: 

- Vložitev predloga zakona s podpisi najmanj 2500 volivcev (neoverjeni podpisi na 

priloženem obrazcu), na podlagi česar predsednik DZ določi 60 dnevi rok za zbiranje 

podpisom (ki pa morajo biti overjeni) 

- V roku, ki ga določi predsednik DZ, v DZ predložiti predlog zakona s priloženimi 

overjenimi podpisi najmanj 5.000 volivcev 

 

V Sindikatu policistov ocenjujemo, da je korak, za katerega smo se odločili izrednega 

pomena za vse zaposlene v Republiki Sloveniji, ne le za zaposlene v policiji in MNZ ali 
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javnem sektorju, zato verjamemo, da smo navedeno število podpisov sposobni zbrati. 

 

V pripravljalni fazi vložitve novele ZDR-1, vse članice in člane SPS, vse zaposlene v policiji in 

MNZ ter njihove družinske člane prosimo za podporo in prispevek svojega podpisa k 

predlogu SPS. Zato vas vabimo, da v svojim policijskim enotah, NOE MNZ in IRSNZ 

pristopite k podpisu seznama, ki vam ga bodo dostavili sindikalni zaupniki in regionalni 

predstavniki SPS. Naš cilj je, da v nekaj dneh zberemo potrebnih 2500 (neoverjenih 

podpisov podpore) za vložitev predloga predsedniku DZ. V ta namen vam kot prilogo 

pošiljamo obrazec za zbiranje podpisov. Prosimo vas, da prvo rubriko (zaposredna 

številka) pustite prazno, saj bomo le te vpisali v SPS po prejemu vseh seznamov. 

 

Hkrati vas vabimo, da si v čim krajšem času pridobite ustrezna digitalna potrdila, saj je 

overjen podpis (v drugi fazi postopka – 60-dnevnem roku) mogoče oddati tudi digitalno, 

preko sistema e-uprava. Digitalno potrdilo si lahko v zelo kratkem času in enostavnim 

postopkom brezplačno pridobite na naslednji povezavi https://www.si-trust.gov.si/ .  

 

Vse zaposlene v Policiji, MNZ in IRSNZ, kot tudi vse druge delavce v javnem sektorju in 

gospodarstvu vabimo h aktivni podpori predlogu SPS. Javne napovedi predstavnikov 

Vlade RS pri uvajanju epidemioloških ukrepov, namreč  jasno nakazujejo, da bodo 

delodajalci popolnoma brezglavo segali po (najprej) pisnih opozorilih in nato celo 

odpovedih delovnega razmerja. 

 

Obrazci za zbiranje podpisov (prva faza) bodo na voljo v vseh policijskih enotah in 

NOE MNZ in IRSNZ, pri regionalnih predstavnikih SPS in sindikalnih zaupnikih v 

enotah! Obrazec, ki je priloga obvestila lahko tudi natisnete in zberete podpise svojih 

sorodnikov, prijateljev in znancev! Izpolnjene in podpisane obrazce v čim krajšem 

roku predajte svojim sindikalnim predstavnikom SPS!  

 

Več kot bomo zbrali podpisov podpori sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih 

razmerjih, težje bodo poslanke in poslanci ignorirali voljo delavk in delavcev pri zaščiti svojih 

delavskih pravic! 

 

Policistke in policisti, kriminalistke in kriminalisti, vsi zaposleni v MNZ in IRSNZ, 

pokažimo enotnost in odločnost! Ne dopustimo več samovolje nadrejenih! 

 

 

S spoštovanjem,  

 

                                                                                     mag. Kristjan Mlekuš 

                               Predsednik SPS 

Številka:  3278/OBC-76/2021/1 

Datum : 20.9.2021 

 

 

Priloge: 

- Obrazec podpore 

- Besedilo sprememb in dopolnitev ZDR-1    

https://www.si-trust.gov.si/

