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POVZETEK

Novela Zakona o javnih uslužbencih iz leta 2005 je pomen disciplinskega postopka v
javnem sektorju bistveno zmanjšala in ga izenačila z zasebnim sektorjem. Poleg
enostavnejšega postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti, je bila pomembna
novost, da se zaradi disciplinskih sankcij položaj javnega uslužbenca ne sme trajno
spremeniti. To je pomenilo, da ni več mogoče izreči disciplinskega ukrepa prenehanja
pogodbe o zaposlitvi in drugih ukrepov, ki bi trajno spremenili položaj javnega
uslužbenca, kot npr. odvzem oziroma razrešitev s položaja, razrešitev naziva,
imenovanje v eno stopnjo nižji naziv.
Položaj policistov, vključno z določbami, ki se nanašajo na delovno razmerje, urejata
posebna zakona in sicer Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon o nalogah
in pooblastilih policije. Z vidika teme, ki je obravnavana v magistrski nalogi, nobeden od
navedenih zakonov ne ureja disciplinskega postopka in disciplinske odgovornosti.
Zakon o nalogah in pooblastilih policije ureja področje pritožb zoper delo policistov,
medtem ko Zakon o organiziranosti in delu v policiji, določa le suspenz v zvezi z
izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, nima pa določb, ki bi se nanašale na
disciplinsko odgovornost policistov. Zato za policiste glede disciplinskega postopka in
disciplinske odgovornosti velja splošna delovnopravna zakonodaja, ki velja za javne
uslužbence, to je ZJU in subsidiarna uporaba ZDR-1, ki ureja tudi disciplinski postopek
in disciplinsko odgovornost.
V magistrskem delu je preučevana disciplinska odgovornost policistov z vidika, ali je
krivdno ravnanje policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti treba
obravnavati strožje, kot to velja za ostale javne uslužbence v državnih organih, ker se
od policistov, glede na naravo dela, ki jih opravljajo (varovanje ljudi in premoženja),
pričakuje večja skrbnost njihovega ravnanja. V ta namen je v empiričnem delu naloge
analizirano disciplinsko kaznovanje policistov v obdobju od dne 28.06.2003 do dne
31.12.2015.
Ključne besede: delovno razmerje, javni uslužbenec, policist, pogodba o zaposlitvi,
disciplinska odgovornost , disciplinski postopek, suspenz
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SUMMARY
The amendment to the Zakon o javnih uslužbencih from the year 2005 has diminished
the significance of disciplinary processes of public officials, and equalized with the
private sector. In addition to a simpler procedure for establishing disciplinary
responsibility was an important innovation, due to disciplinary sanctions civil servant
status should not be permanently changed. This meant that it is no longer possible
disciplinary measure of termination of employment contracts and other measures,
which would permanently change the position of a civil servant, such as withdrawing or
dismissal from the position, dismissal title, appointment of the next lower grade.

The position of the police officers, including the provisions relating to the employment
relationship is governed by special laws, namely the law Zakon o organiziranosti in
delu v policiji in Zakon o nalogah in pooblastilih policije. In terms of the topics dealt
with in the master's thesis, none of those laws regulate the disciplinary proceedings
and disciplinary liability. Zakon o nalogah in pooblastilih policije governs the scope of
complaints against police officers, while the law Zakon o organiziranosti in delu v policiji
only provides for suspension relating to extraordinary termination of the employment
contract, but has no provisions that would relate to disciplinary responsibility of the
police officers. Therefore, for the police officers regarding disciplinary proceedings and
disciplinary liability subject to the general labor legislation applicable to public servants,
that is the ZJU and the subsidiary use of the ZDR-1, which regulates the disciplinary
proceedings and disciplinary liability.

The master's thesis approaches the disciplinary responsibility of the police officers in
terms of whether the wrongful conduct of the police officers in relation to violations of
contractual and other obligations must be considered stricter than for other civil
servants in the state administration, because the police officers, depending on the
nature of the work (protecting people and property), expects greater diligence on their
behavior. To this end, in the empirical part of the thesis has been analyzed disciplinary
sanctions upon the police officers during the period of time from 28.06.2003 to
31.12.2015.

Key words: employment relationship, public servant, police officer, contract of
employment, disciplinary liability, disciplinary process, suspension
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1. UVOD
Z družbenim razvojem se je spreminjala normativna ureditev disciplinske odgovornosti
javnih uslužbencev, torej tudi policistov. V pogodbenem delovnem razmerju ni več
mesta za tiste norme, ki delodajalcu kot pogodbeno močnejši stranki kakorkoli nalagajo
obveznost odkrivanja in preganjanja storilca disciplinskih kršitev, temveč zagotavljajo
varovalne norme, ki delodajalcu preprečujejo, da bi z vodenjem disciplinskih postopkov
pretirano posegal v integriteto zaposlenih1.
Čeprav je Zakon o delovnih razmerjih2 iz leta 2013 (v nadaljevanju ZDR-1) disciplinsko
odgovornost delavcev uredil na novo in poenostavil disciplinski postopek, glede na
prejšnjo ureditev po Zakonu o delovnih razmerjih iz leta 20023 (v nadaljevanju ZDR/02),
je Zakon o javnih uslužbencih4 (v nadaljevanju ZJU/02), ki se uporablja od dne
28.06.2003 dalje, za zaposlene v javnem sektorju disciplinsko odgovornost uredil
drugače, predvsem strožje kot je urejena v ZDR-1. Disciplinski postopek je znatno bolj
formaliziral, zastaralni roki so bili daljši, disciplinske kršitve, ki so se delile na hujše in
lažje, so bile taksativno naštete, sankcije pa so bile strožje. Novela Zakona o javnih
uslužbencih iz leta 2005 (v nadaljevanju ZJU/05) je pomen disciplinskega postopka v
javnem sektorju bistveno zmanjšala. Tako so bile črtane določbe, ki so določale
disciplinsko odgovornost javnih uslužbencev. V prehodnih in končnih določbah 85.
člena novela ZJU/055 določa, da se v postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti
do sklenitev kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti uporabljajo določbe ZJU/02 (več o
tem v podpoglavju 2.2.1.2. in v tretjem poglavju). Tudi v noveli Zakona o policiji6 (v
nadaljevanju ZPol/09) iz leta 2009 so bili črtani členi (od 96 do 99), ki so urejali
disciplinsko odgovornost zaposlenih v policiji. Do sprejema nove policijske zakonodaje
(vsebino prejšnjega ZPol-a sedaj urejata Zakon o organiziranosti in delu v policiji, v
nadaljevanju ZODPol7, ki ureja status policistov ter posebnosti ureditve delovno pravnih
razmerij s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
Zakon o nalogah in pooblastilih policije, v nadaljevanju ZNPPol8, ki ureja naloge in

1
2

Korpič-Horvat, Etelka, Ali je disciplinska odgovornost delavca in javnega uslužbenca skladna s pogodbenostjo
Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013).

3

Zakon o delovnih razmerjih-ZDR/02 (Uradni list. RS, št. 42/2002 ).

4

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list. RS, št. 56/02).

5

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list. RS, št. 113/05).

6

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji-ZPol ( Uradni list. RS, št. 42/2009, 66/09).

7

Zakon o organiziranosti in delu v policiji-ZODPol (Uradni list RS št. 15/13).

8

Zakon o nalogah in pooblastilih policije - ZNPPol (Uradni list RS št. 15/13).
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pooblastila policije), je bila v ZPol/09 v šestem poglavju urejena le začasna odstranitev
policista z dela ali z delovnega mesta9, ki jo je nadomestil institut izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi po ZDR-110. Ta institut ureja prepoved opravljanja dela dokler
traja postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju PoZ)11. Drugih
določb, ki bi se nanašale na disciplinsko odgovornost sedaj veljavni ZODPol ne ureja
več.

S sklenitvijo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti se bo disciplinska odgovornost
javnih uslužbencev, torej tudi policistov, ugotavljala skladno z ZDR-1. S tem se bo
položaj javnih uslužbencev pri obravnavanju in kaznovanju zaradi disciplinskih kršitev
izenačil s položajem delavca v zasebnem sektorju, kar je eno od načel ZJU/05.

Zakonsko ureditev disciplinske odgovornosti po ZJU in ZDR-1 obravnavam v segmentu
normativnega prenosa disciplinske odgovornosti iz sistema javnih uslužbencev na
enoten sistem, ki ga ureja ZDR-1. ZPol je glede določb o disciplinski odgovornosti
določal zgolj taksativno naštete primere o začasni odstranitvi policista z dela ali z
delovnega mesta, o kateri odloči generalni direktor policije v nadaljevanju GDP) ali
delavec, ki ga on pooblasti. Policistu, ki je bil začasno odstranjen z dela ali z delovnega
mesta, so se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z delovnega mesta odvzela
službena izkaznica in orožje.
V magistrskem delu preučujem in raziskujem disciplinski postopek in politiko izrečenih
disciplinskih ukrepov na prvi in drugi stopnji v slovenski policiji z uveljavitvijo ZJU v
obdobju (od dne 28.06. 2003 do dne 31.12.2015). Za navedeno obdobje sem zbral in
analiziral podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih v slovenski policiji, odločitve

9

Zakon o policiji-ZPol (Uradni list. RS, št. 42/2009) v šestem poglavju, kjer sta urejeni disciplinska in odškodninska
odgovornost, v členu 95 določa le suspenz (visečnost) pogodbe o zaposlitvi: »Delavec policije je lahko začasno
odstranjen z dela ali z delovnega mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih obveznost i in dolžnosti, ali če je zoper
njega uveden kazenski postopek za kazniva dejanja navedena v 67. členu tega zakona, ali se zahteva uvedba
postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja. O začasni odstranitvi z dela ali delovnega mesta odloči generalni direktor policije ali delavec, ki
ga on pooblasti. Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se med trajanjem začasne
odstranitve z dela ali z delovnega mesta odvzameta službena izkaznica in orožje«.
10

Pavčnik, Marjan, Uvod v pravoznanstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2006, str. 18, Razlog za prenehanje
veljavnosti zakona: »Konec veljavnosti je lahko določen in izražen na več načinov. Najbolj pogosto pa je , da splošni
pravni akt neha veljati v trenutku, ki ga označi kasnejši (mlajši pravni akt) s katerim je ustrezno pravno področje na
novo pravno urejeno ali vsaj spremenjeno in dopolnjeno. Argument specialnosti v povezavi s časovnim argumentom,
lex specialis posterior derogat legi generali priori – mlajši specialnejši pravni akt razveljavi starejšega splošnega«.
11

Gre za identičen institut kot je bil suspenz PoZ po ZPol, ki je bil namenjen predvsem tistim primerom disciplinske
odgovornosti, kjer je delodajalec izrekel ukrep prenehanja delovnega razmerja.
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disciplinskih organov na prvi in drugi stopnji, na kateri odloča Komisija za pritožbe iz
delovnega razmerja zoper izpodbojne sklepe disciplinskih organov.

Novak M. v svojem prispevku ugotavlja, da je bila disciplinska odgovornost v Sloveniji
urejena preveč podrobno, preveč zapleteno in neustrezno.12 Meni, da bi bilo treba
disciplinski postopek poenostaviti, poenotiti. Disciplinski postopek bi moral biti
učinkovitejši, vendar ob upoštevanju pravic zaposlenih. Iz vsebine članka gre razumeti,
da avtor ne negira disciplinskega postopka, temveč ga želi reformirati (poenostaviti,
poenotiti itd.). Vsebino prispevka gre razumeti tudi za disciplinske postopke javnih
uslužbencev v javnem sektorju, torej tudi za policiste v smislu načela izenačitve
položaja delavca in javnega uslužbenca.
Cilju poenostavitve disciplinskega postopka sta sledila tudi Virant G. in Korade Purg Š.,
ki sta v obrazložitvi predloga za obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih uslužbencih13 navajala, da je takratna vlada RS sledila rešitvam,
katerih glavni cilj je bil v vzpostavitvi učinkovitejšega uslužbenskega sistema, ki naj bi
omogočil kakovostno upravljanje kadrovskih virov in njihovo učinkovito vključevanje v
izvajanje nalog uprave oziroma nalog, ki so neposredno povezane z izvrševanjem
oblasti ali z varstvom javnega interesa14.
Socialnim partnerjem je bilo prepuščeno, če in kakšne disciplinske sankcije bodo
določili v kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. Pri tem so vezani na določilo, (drugi
odst.172. člena ZDR-1), da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti položaja
delavca, zato se zaradi zakonske prepovedi ne sme delavcu izreči disciplinski ukrep
prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec lahko izreče kot disciplinsko sankcijo
opomin. Druge sankcije (denarna kazen, odvzem bonitet ali druge sankcije) se lahko

12

Novak, Mitja, Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, 2000, 6-7/XXVI, str. 1309.

13

Virant, Gregor in Korade-Purg, Štefka, Predlog za obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
uslužbencih, EVA – 2005-3111-0021 - novo gradivo št. 4. obravnava na seji Vlade Republike Slovenije, dne 21.07.
2005, str.8.

14

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih, (Ur. list RS, št. 113/05) so bili črtani členi
ZJU, ki so se nanašali na disciplinski postopek, ki je do takrat veljal posebej za sistem javnih uslužbencev. Z dnem,
31.12. 2005 je prenehala veljati Uredba vlade o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih
in upravah lokalnih skupnosti, katera je ZJU, ki je predstavljala okvir za izvedbo disciplinskega postopka, napolnila z
vsebino. Zakaj sta ta dva elementa, ki se zdita dobra za ohranjanje ali zviševanje nivoja etike in s tem povezane
disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev, torej tudi policistov, v javni upravi odpravljena, je Virant Gregor pojasnil
cilj reforme uslužbenske zakonodaje, ki je bil v tem, da bi se položaj zaposlenih v javni upravi v veliki meri približal
položaju zaposlenih v zasebnem sektorju.
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izrečejo, če je to določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti (prvi odst. 172.
člena ZDR-1)15.
Mone L.16 v knjigi »Uprava javne varnosti in razvrstitev uslužbencev« navaja, da mora
biti disciplinska ureditev pripadnikov državne policije drugačna od vojaške, ampak tudi
različna od predvidenih z zakonom o zaposlenih v civilni sferi17. Disciplinske sankcije
zaposlenih so v upravi za javno varnost v Italiji upravni ukrepi zavezujoče narave,
katerega na osnovi natančno določenega pravnega odnosa določeni subjekti
uveljavljajo nad drugimi subjekti, zahtevajoč določen način obnašanja in podrejanja
sprejetim pravilom. Disciplinska oblast je eden izmed aspektov hierarhičnega koncepta
ki se, kot to ugotavlja Vitta C.18, nanaša na nivojsko organiziranost uprave javne
varnosti. Slednja je del sistema, v katerem se prepletajo najrazličnejši odnosi, ki so
vezani tako na oblastnost izrekanja ukazov in nadzora nad delom podrejenih, kakor
tudi obveznostim upoštevanja določenih vedenjskih pravil v zasebnem življenju.
Uspešno delovanje celotne upravne organizacije je torej odvisno od upoštevanja
odredb nadrejenih in upoštevanja vedenjskih pravil19.
Vsebina Zakona o radu20 Republike Hrvaške (v nadaljevanju RH), kot navaja avtorica
Žic I., ne ureja delovnih razmerij v oboroženih silah, v policiji, državnih uradnikov, niti
delavcev v železniškem, zračnem, pomorskem prometu, kakor tudi ne vse vrste
delovnih razmerij v javnih službah kot npr. v zdravstvu, temveč je to urejeno v posebnih
predpisih, ki se v razmerju do Zakona o radu uporabljajo kot posebni zakoni, za katere
velja načelo prirejenosti glede na vsebino urejanja: Lex specialis derogat legi generali
(specialni predpis razveljavi splošnega), v katerih dvostranskega pogodbenega

15

Rajšter-Vranovič, Brigita, Pravna praksa, 2009, št. 36, str. 13: »Iz poročila o delu Komisije za pritožbe na MJU
izhaja, da se je zaradi dejstva, da javnemu uslužbencu od 31.12.2005 dalje po opravljenem disciplinskem postopku
ni več mogoče izreči najstrožjih sankcij, ampak le opomin ali denarno kazen, v praksi pojavil izjemen upad
disciplinskih zadev«.

16

Mone, Luigi, L amministrazione della pubblica sicurezza e l ordinamento del personale, Laurus Robuffo , Roma,
1995, str. 34.

17

Codice del lavoro, VII Edizione, Simone Edizioni, Napoli, 2004.

18

Vitta,Cino, DIritto Amministrativo, vol.1, Torino,UTET 1948,str.166.

19

Zanobini, Guido, Corso di diritto Amministrattivo, vol. III.,Giuffre 1958,str. 294.

20

Žic,Inge, et. al., Veliki komentar novega Zakona o radu, Vaša knjiga, Zagreb 2010 str. 20.
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razmerja ni zaznati. Avtorica opozarja na nujnost ureditve enotnosti delovnih razmerij, v
zasebnem in javnem sektorju, kar pomeni uskladitev delovnopravne zakonodaje v RH
s primerljivo zakonsko ureditvijo držav članic EU.
Na Hrvaškem je z »Zakonom o državnim službenicima« (Narodne novine, br. 27/08)
določen položaj državnih uslužbencev in nameščencev v organih upravnih organov, v
organih sodne oblasti, uradnih in strokovnih službah vlade in sabora. Naloge opravljajo
v nazivih in imenovani so v položaje.
Juras D.21 v članku predstavi pojem in značaj disciplinske odgovornosti policijskih
uslužbencev, torej tudi policistov v RH. Delovna disciplina policijskih uslužbencev zajema
vedenje pri opravljanju uradnih nalog, ki je po svoji naravi izenačeno z dolžnostmi in
obveznostmi običajnega državnega uslužbenca. Ker pripada službi s posebnimi
pooblastili ima policijski uslužbenec nekatere posebne dolžnosti, ki temeljijo na
predpisih, ki urejajo delo policije. Taka specifičnost je vezana na etični kodeks
policijskih uslužbencev oz. na pričakovanje družbe in pravnih norm, da je policijski
uslužbenec vzor v spoštovanju zakona v službi in izven nje22.
Milivojević-Kruljac L.23 v primerjalno pravni študiji ocenjuje, da je disciplinsko pravo
materija sui generis. Čeprav disciplinski postopek spada med kazenske postopke, je
bistveno drugačen od norm v kazenskem postopku. Disciplinski postopek je razumljen
kot milejši postopek glede na namen in sankcije, ki se lahko izrečejo. Avtorica v
prispevku ugotavlja, da sankcija prenehanja delovnega razmerja, konkretno v
Ministrstvu za notranje zadeve RH, trajno spremeni delovnopravni položaj delavca in je
ne gre razumeti kot sankcijo opominjevalne narave kot jo ureja ZDR-1 RS. Skrajna
sankcija prenehanje delovnega razmerja neposredno vpliva na socialno varnost
delavca. Policijski uradniki so težje zaposljivi na drugih delovnih mestih izven policije.
Običajno imajo policisti zaključeno srednjo policijsko šolo oz. policijsko gimnazijo ali

21

Juras, Damir, Pravni propisi o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika, Hrvatska javna uprava, 2006.

22

Upravno sodišče RH je odločilo, da se pritožba na sodbo disciplinskega sodišča MNZ-ja, št. 511-01-54-II-48475/104 z dne 27.8.2004, s katero je bila policijskemu uslužbencu izrečena disciplinska sankcija prenehanje delovnega
razmerja zaradi nespodobnega vedenja izven službe, zavrže z obrazložitvijo, »smatra izredno nespodobno, da
policijski uslužbenec namesto, da vrne bančno kartico (katero je našel izven delovnega časa), le to zlorabi zaradi
pridobitve materialne koristi«, Us-8723/2004-4 z dne 30.3.2005.

23

Milivojević-Kruljac, Lana: Disciplinski postupak u Ministarstvu unutranjih poslova republike Hrvatske te opće naznake
nekih poredbenih sustava disciplinskog sudovanja,Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 13, št. 1/2006, str.
(127-170).
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policijsko akademijo. Po mnenju avtorice prispevka pomeni navedena disciplinska
sankcija pri iskanju nove zaposlitve za policista hudo stigmo v okolju.

Jedro magistrskega dela sem namenil ugotavljanju, ali je kljub spremembam
delovnopravne zakonodaje ZDR-1, ki se nanaša na disciplinski postopek v policiji24 (ki
je specifična družbena institucija z določenimi principi25 in posebnostmi v strukturi
in

funkcionalnem

delovanju

kot

so:

številčnost

zaposlenih,

hierarhična

organiziranost,26 nadrejenost in podrejenost, s podzakonskim predpisom določene
vrste in načini nošenja uniforme, položajnih oznak in simbolov policije, s Pravili
policije27 urejena medsebojna razmerja, način in vsebina dela policijskih enot,
zaprisega policistov ob zaključku prekvalifikacije za poklic policista itd.), za policiste
primerneje določena strožja ureditev disciplinske odgovornosti. Pri preučevanju in
raziskovanju navedene materije sem iskal odgovore na vprašanja; ali se od
policistov glede na delo, ki ga opravljajo, pričakuje večja skrbnost njihovih
ravnanj28, kot to velja za druge javne uslužbence, ali bi zato morali biti disciplinski

24

Disciplinski postopek javnih uslužbencev, torej tudi policistov, je razpršen v različnih zakonih in po dzakonskih
predpisih, kot npr.; ZDR, ZJU, Zpol (sedaj veljavni ZODPol ne vsebuje več določil o disciplinski odgovornosti kot jo je
ZPol v členu 95). Zakon o nalogah in pooblastilih policije –ZNPPol (Uradni list RS št. 15/13), podzakonski akti kot.
Npr.: Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, št. 54/13), Pravilnik o policijskih pooblastilih
(Uradni list RS št. 16/14), Pravila policije, ki veljajo od dne 01.01. 2014, Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih
(Uradni list RS, št. 14/14), ki določa: urejenost uniforme, nošenje kape, pozdravljanje, urejenost brk in brade,
nošenje nakita in sončnih očal, striženje, britje, barvo las, tetovaže, dolžino las, nohtov in drugo ) in drugi,
predstavljajo širok nabor ravnanj (blanketnih norm). ki jih morajo policisti pri svojem delu upoštevati.

25

V Ustavi Republike Slovenije so opredeljene temeljne človekove pravice in svoboščine, hkrati pa je določeno, v
katerih zakonsko določenih primerih se jih sme omejevati. Ustava Republike Slovenije je v najširšem smislu osnovni in
temeljni pooblastilni akt, ki določa policijska pooblastila. Policijska pooblastila so konkretna pooblastila, ki so dana
policistom zato, da lahko uspešno opravijo naloge, za katere so zadolženi. Gre za upravičenje policista, da sme v
določenih primerih za uspešno opravljeno policijsko nalogo uporabiti konkretno pooblastilo, oseba ali organ, proti
kateremu ga uporabi, pa se je dolžna ravnati po policistovih odredbah. Policija takšne posebne pravice potrebuje, da
lahko opravlja svojo funkcijo. Posebne pravice pa niso samo pravice, hkrati so tudi dolžnosti. Policist namreč v večini
primerov ne more sam odločati o tem, ali bo te pravice – pooblastila – uporabil ali ne, saj zakonodajalec zahteva, da jih
mora uporabiti. Policist je ekskulpiran odgovornosti, če uporabi pooblastilo v zakonskih okvirih.

26

Sells, Benjamin, Duša zakona, 1997, str. 49. Sells Benjamin je psihoterapevt, ki se je specializiral za svetovanje
pravnikom. Mnogo let je delal kot pravnik za prestižno odvetniško firmo v Chicagu. Avtor v tretjem poglavju opisuje
red in organiziranost prava: »Glavni problem hierarhije zavira komunikacijo, zlasti od spodaj navzgor. Tako kot
žvečilni gumi, se tudi hierarhija rada nabira na obeh koncih, medtem ko na sredini postaja tanjša in šibkejša.«

27

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena ZODPol je generalni direktor policije (v nadaljevanju GDP) izdal Pravila
policije (št. 007-167/2013, z dne, 21.10.2013, s pričetkom veljave dne, 01.01.2014).

28

Žaberl, Miroslav, Temelji policijskih pooblastil, 2006, str. 22 in 23. Za izvajanje predpisanih nalog potrebuje policija
zakonsko določena pooblastila. Civilnopravna definicija pooblastila pooblastilo opredeljuje kot nalog, naročilo ali
zaprosilo drugemu, ki bo zadano nalogo ali procesno opravilo opravil enako, kot bi ga opravil pooblastitelj sam
(Leksikon,1976). Policiji so dana kot orodje za to, da lahko uspešno in učinkovito opravlja z zakoni in podzakonskimi
predpisi določene naloge. Policijska pooblastila lahko opredelimo kot mandat, ki ga policija potrebuje za uspešno
opravljanje z zakonom določenih nalog.
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ukrepi strožji29, ali pa bi jih lahko opustili glede na razvejane možnosti odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, predvsem glede na možnost izdaje
opozorila, kot predhodnega akta redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga?

Zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja disciplinski postopek v slovenski policiji, sem
primerjalno analiziral z zakonsko ureditvijo disciplinskega postopka v policiji sosednjih
držav, Italije in Hrvaške. Kot komandir policijske postaje Koper sem sodeloval s policisti
komisariata iz občine Milje pri varovanju dela notranje meje z Republiko Italijo, kot tudi
s policisti policijskih postaj Buje in Buzet iz Republike Hrvaške pri varovanju dela
zunanje meje Evropske unije po schengenskih standardih. Tovrstni osebni stiki so mi
bili pri izdelavi magistrskega dela v dodatno pomoč.

1.1. Cilji in namen raziskovanja magistrske naloge so
Spremembe delovnopravne zakonodaje (ZDR-1, ZJU, ZPol (sedaj veljavnega Zakona
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)30

kot posebnega zakona, ki ureja

posebnosti delovnih razmerij v policiji), so vplivale na drugačne oblike obravnavanja
disciplinske odgovornosti, predvsem so se spremenili disciplinski ukrepi zato sem v
magistrskem delu:
 preučil in analiziral disciplinske postopke in

izrečene disciplinske ukrepe v

slovenski policiji, v obdobju od 2003,(od pričetka veljave ZJU z dne, 28.6 2003)
do 31.12.2015 glede na veljavno normativno ureditev disciplinskega postopka v
policiji Republike Slovenije. Nadalje sem primerjal kršitve pogodb o zaposlitvi in
drugih obveznosti in izdanih opozoril po ZDR-1 in v postopkih pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga31,

29

Kečanovič, Bečir, et. al., Policijsko pravo in pooblastila, 2006, str. 193 in 194: »Ustavno sodišče v odločbi U-I-193/017 z dne, 02.10.2003 ugotavlja, da je objektivno drugačen položaj delavcev policije utemeljen z različnim dejanskim
stanjem oziroma s posebnostmi položaja, pooblastil in odgovornosti zaposlenih v policiji in poudarja: »Zato je imel
zakonodajalec razumen razlog za drugačno ureditev njihovega položaja glede na položaj zaposlenih v drugih državnih
organih. Tako je neutemeljen očitek, da je zakonodajalec s tem, ko je uredil položaj delavcev policije pri izreku
suspenza drugače kot pri drugih zaposlenih, kršil načelo enakosti pred zakonom«. Ustavno sodišče je v navedeni
odločbi jasno in nedvoumno poudarilo potrebo po razlikovanju med položajem policijskih uslužbencev in uslužbencev v
drugih klasičnih organih državne uprave, kar je objektivno pogojeno s posebnim položajem, družbeno vlogo, nalogami in
pooblastili policije«.
30

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol (Uradni list RS, št.15/2013).

31

ZDR-1 v prvem odstavku 85. člena določa: »Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora
delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno
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 preučil prakso in napravil pregled odločanja Komisije za pritožbe iz delovnega
razmerja pri Vladi RS, v delu ki se nanaša na disciplinsko odgovornost in
disciplinske ukrepe zoper policiste za obdobje od 28.06.2003 do 31.12.2015,
 preučil sodno prakso za obdobje (od 28.06.2003 do 31.12.2015), ki se nanaša na
disciplinsko odgovornost policistov,
 dal predloge za izboljšanje stanja na tem področju,
 analiziral normativno ureditev disciplinskega postopka Republike Slovenije, ki
ureja disciplinski postopek v slovenski policiji, glede na ostale javne uslužbence
v državnih organih po ZJU in delavce po ZDR-1 in
 opravil primerjavo z zakonsko ureditvijo disciplinske odgovornosti v policiji
sosednjih držav, Italije in Hrvaške32.

1.2. Hipoteza
Na podlagi navedenega sem preučeval in raziskoval pridobljeno gradivo, da bi potrdil
ali ovrgel hipotezo, ali je krivdno ravnanje policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in
drugih obveznosti treba obravnavati strožje, kot to velja za ostale javne uslužbence v
državni upravi, ker se od policistov pričakuje večja skrbnost njihovega ravnanja?

1.3. Metode dela
Izdelava magistrske naloge temelji na naslednjih metodah dela:

opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge
obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno opozorilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na
elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec«.
32

Memorandum o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Italijanske republike (Uradni list RS-MP, št.
22/1997) in Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem
sodelovanju (Uradni list RS-MP, št 6/2003).
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Deskriptivna (opisna): za pojasnjevanje osnovnih pojmov in normativnih podlag mi je
metoda

omogočila

podrobno

predstavitev

normativne

ureditve

disciplinske

odgovornosti policistov v RS. Proučevanje zakonodajnega gradiva mi je omogočila
spoznavanje, odkrivanje in preučevanje disciplinske odgovornosti v policiji.
Komparativna metoda: ta metoda mi je omogočila primerjavo obravnavane teme po
ZDR-1, ZJU, ZPol (sedaj veljavnemu ZODPol) in enakih zakonih italijanske, in hrvaške
policije.
Metoda sinteze in kompilacije: za povzemanje lastnih ugotovitev, ugotovitev
znanstvenikov in drugih avtorjev s področja obravnavane tematike. To metodo sem
uporabil kot pomoč pri povzemanju svojih ugotovitev in sicer največ pri dokazovanju
postavljene hipoteze. S to metodo sem tako povzel domače in tuje avtorje in se
skliceval na njihove ugotovitve.
Analitična metoda: s postopkom razčlenjevanja disciplinskih postopkov v obdobju od
2003 - 2015 ter primerjanje delov oziroma sestavin, mi je omogočila oblikovanje
zaključkov.
Zgodovinsko primerjalna metoda: Pri preučevanju in raziskovanju obravnavane
materije sem se oprl na prakso, disciplinskih obravnav policistov, ki je objektivna
podlaga za izdelavo ugotovitev, saj pomenijo uspešnost prenosa predpisa v življenje in
seveda pokažejo tudi pomanjkljivosti.

1.4. Zgradba naloge
V uvodu predstavim pravno ureditev uvrstitve disciplinskih postopkov v policiji, pravni
sistem RS, pravno naravo disciplinskega postopka, ob upoštevanju za delovnopravno
ureditev pomembnih mednarodnih virov, ki se nanašajo na človekove pravice in delo
(OZN,MOD,SE,EU), ki jih je ratificirala RS oziroma, katere je nasledila kot pravna
naslednica SFRJ.

V drugem poglavju opredeljujem disciplinski postopek v policiji, ki temelji na disciplinski
odgovornosti definirani v pogodbenem delovnem razmerju in je sklop pravnih razmerij
med različnimi subjekti delovnega razmerja.
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V tretjem poglavju sem obravnaval zakonodajno ureditev disciplinske odgovornosti.
V četrtem poglavju, sem analiziral izrečene disciplinske ukrepe in pisna opozorila po
vsebini in številu. Preučeval in raziskoval sem posamične disciplinske spise na
Policijski upravi Koper z namenom ugotavljanja, za kakšne kršitve pogodbenih in
drugih obveznosti se policistom izrekajo disciplinski ukrepi in zakaj prejemajo pisna
opozorila, kot predhodni akt redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
Nadalje sem preučeval in raziskoval primernost disciplinskih obravnav policistov glede
na njihovo naravo dela in pričakovano stopnjo discipline. Poskušal sem odgovoriti na
vprašanje primernosti disciplinskega obravnavanja policistov de lege ferenda. Zaradi
razmejitve disciplinske odgovornosti od redne ali izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi sem v magistrskem delu pojasnil, kdaj je kršitev pogodbenih obveznosti ali
drugih obveznosti iz delovnega razmerja podlaga za disciplinsko odgovornost policista,
v katerih primerih pa so takšna ravnanja podlaga, bodisi za redno odpoved pogodbe o
zaposlitvi iz krivdnih razlogov, bodisi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca.

Zakonsko ureditev disciplinske odgovornosti po ZJU in ZDR-1 sem obravnaval v
segmentu normativnega prenosa disciplinske odgovornosti iz sistema javnih
uslužbencev na enoten sistem, ki ga ureja ZDR-1. Zakon o policiji glede določb o
disciplinski odgovornosti je določal zgolj taksativno naštete primere o začasni
odstranitvi policista z dela ali z delovnega mesta, o kateri odloči GDP ali delavec, ki ga
on pooblasti. Policistu, ki je bil začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se je
med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z delovnega mesta odvzela službena
izkaznica in orožje. Sedaj veljavni ZODPol začasne odstranitve z dela ali z delovnega
mesta v zvezi z disciplinskim postopkom policistov, ne ureja.
Italijanska doktrina izrazito poudarja področje profesionalnosti ter okvir eventualnih
nedopustnih ravnanj, ki jih je mogoče obravnavati kot disciplinske kršitve.33 V Italiji je
zelo natančno urejen disciplinski postopek in taksativno določene disciplinske kršitve.
Zanimivo je stopnjevanje sankcij od neformalnega ustnega opomina do prenehanja
policistovega delovnega razmerja. Po mnenju Vitte C.34 je disciplinska oblast le eden
izmed aspektov hierarhičnega koncepta, s čimer se zagotavlja, da se kljub njihovi

33

GPU-MNZ-2002, Organi in pristojnosti služb za pritožbe in notranjo varnost v tujih policijah, Praksa VI (I), str. 17 23).
34

Vitta, Cino, Diritto Amministrativo, vol. 1, 1948, str.166.
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različnosti, ne izgubi smisel enotnosti institucije, kateri pripadajo. Uveljavljen je
objektivno subjektivni koncept kršitve kar pomeni, da ravnanje ni kršitev, če v zvezi z
njim ne obstaja zahtevana stopnja delavčeve krivde35.
Hrvaška uslužbenska zakonodaja sledi konceptu enostranih delovnih razmerij.
Dvostrana pogodbena razmerja, kjer bi disciplinska odgovornost dobila drugačen
značaj, navedena zakonodaja ne ureja. Vsebinsko podobnost disciplinskega postopka
s pravno ureditvijo v Republiki Sloveniji je zaznati do pričetka veljave ZDR/0236. Z
uveljavitvijo koncepcije delovno pravnih razmerjih, ki temeljijo na pogodbenem odnosu
se koncepciji bistveno razlikujeta. Na področju uslužbenskega prava se kljub
pogodbenosti delovnih razmerij pogodbena samostojnost javnih uslužbencev precej
omejuje s kogentnimi normami in se po mojem mnenju, v tem segmentu približuje
primerjalni pravni ureditvi, kjer zakon taksativno našteva določene dejanske stanove za
posamezne kršitve in disciplinsko odgovornost javnih uslužbencev, torej tudi
policistov37.

2. NORMATIVNA UREDITEV DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI

2.1. Mednarodni viri
Za delovnopravno ureditev so pomembni mednarodni viri, ki se nanašajo na človekove
pravice in delo (Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Svet
Evrope, Evropska unija), ki jih je ratificirala Republika Slovenija oziroma, katere je
nasledila Republika Slovenija kot pravna naslednica SFRJ. Najpomembnejši so
dokumenti Evropske unije, s katerimi se morajo uskladiti naši predpisi.

35

Disciplinski postopek za zaposlene v upravi za javno varnost, torej tudi za policiste, je urejen v Disciplinskem
pravilniku, ki je bil izdan z ukazom predsednika republike Italije, (D.P.R. 25. oktober 1981, št. 737 ).

36

Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil uveljavljen dne 01. 01.2003.

37

S pričetkom veljave Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, št. 76/2009 z dne 01.07. 2009) je
v 16. poglavju (v členih od 94 do 114) natančno regulirana disciplinska odgovornost policijskih uslužbencev. Vsebina
zakona je sledila Strategiji reforme upravljanja s človeškimi viri MNZ za obdobje od 2009 do 2011, izdelane na
temelju implementacije EU Twinning Phare projekta 2005 po standardih Evropske unije. Zanimiva je ugotovitev, da
zakon v šesti točki drugega odstavka 110. člena, predvideva disciplinsko kazen, prenehanja državne službe.
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Mednarodne vire delovnega prava, ki urejajo področje disciplinske odgovornosti
razvrstimo v naslednje sklope:


univerzalni (veljajo v večini držav) in regionalni (v okviru regionalnih
organizacij);



viri posebnih mednarodnih organizacij, predvsem mednarodne organizacije
dela (konvencije in priporočila);



bilateralni (vežejo dve državi) in multilateralni (veljajo na območju več držav)
viri, odvisno od števila podpisnic.

2.1.1. Konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela
Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD) je specializirana agencija OZN, ki
je bila ustanovljena leta 1919 z Versajsko pogodbo. V okviru normativne dejavnosti
postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki pomenijo
minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda združevanja, pravica do
organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela,
enake možnosti in enaka obravnava ter ostali standardi, ki uravnavajo pogoje,
povezane z različnimi vidiki področja dela38. MOD je v vseh letih svojega obstoja in
delovanja sprejela veliko konvencij in priporočil. Poleg konvencij in priporočil MOD
izdaja še memorandume, mnenja generalnega direktorja in druge oblike splošnih
aktov. Konvencije vežejo države, ki so jih ratificirale, medtem ko priporočila niso
zavezujoča, vendar pomembna glede usmeritve delovanja vlad držav članic. Večino
konvencij je ratificirala že Jugoslavija, mnoge od njih pa je nasledila tudi Slovenija, ali
pa jih je ratificirala kot samostojna država.
Na obravnavanem področju disciplinske odgovornosti v povezavi z možnostjo odpovedi
pogodbe o zaposlitvi je MOD sprejela več konvencij in priporočil, v katerih so
vsebovane določbe glede varstva posameznih kategorij delavcev glede diskriminacije

38

Mitja, Novak, et al., Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, november
2006, str.19.
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in odpuščanja kot so na primer: ženske, nosečnice, starši in delavski predstavniki.
Najpomembnejša akta, ki urejata varstvo pred neupravičenimi odpusti delavcev sta
Konvencija MOD št. 158 in Priporočilo MOD št. 166.
Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca je
bila sprejeta dne 22. junija 1982, veljati pa je začela dne 23. novembra 1985. SFRJ je
bila ena izmed prvih dveh držav (poleg Švedske), ki sta jo ratificirali 198439. Namen te
konvencije je varstvo delavca pred neutemeljenimi odpovedmi delovnega razmerja.
Konvencija v II. delu, v oddelku A, določa, da mora za vsako odpoved s strani
delodajalca obstajati resen, utemeljen razlog, ki opravičuje in utemeljuje odpoved
pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje lahko preneha le, če obstaja utemeljen razlog,
vezan na sposobnost in obnašanje delavca ali na potrebe delovanja podjetja. Poleg
tega vsebuje tudi določbe, kdaj razlogov ni mogoče šteti za resne razloge za
prenehanje delovnega razmerja. Ti razlogi niso taksativno našteti, saj se besedilo 5.
člena konvencije prične s stavkom: »Naslednjih razlogov zlasti ni mogoče šteti za
resne razloge za prenehanje delovnega razmerja…«. Navedbo gre razumeti v tej
smeri, da resne razloge predstavlja disciplinska kršitev, ki pomeni dejanje, ki ima znake
kaznivega dejanja storjenega na škodo delodajalca, prav tako pa tudi vse tiste
disciplinske kršitve, ki predstavljajo motenje delovnega procesa oziroma drugih
delavcev, še zlasti, če jih delavec večkrat ponavlja in jih je storil namenoma, kot tudi
zlorabljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Med resne razloge
bi lahko šteli tudi povzročanje škode delodajalcu oziroma poslovnim partnerjem,
strankam, ki jim delodajalec zagotavlja proizvode oziroma storitve. Nadalje je v
konvenciji opisan postopek pred prenehanjem delovnega razmerja (pravica do
obrambe) ali med njim ter pritožbeni postopek zaradi prenehanja delovnega razmerja
(pravica do nepristranskega sojenja). Glede odpovedi iz krivdnih razlogov so v
konvenciji pomembne tudi določbe o odpovednem roku. V 9. členu konvencije MOD
138 je določeno, da je na strani delodajalca dokazno breme o obstoju resnih razlogov
za prenehanje delovnega razmerja s strani delavca.
MOD je na podlagi Konvencije št. 158 sprejela še Priporočilo MOD št. 166 o primerih
neutemeljenih odpovednih razlogov. To priporočilo razširja varstvo delavcev pred
neutemeljenimi odpusti, kot ga predvideva Konvencija št.158.

39

Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/1984.
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2.1.2. Evropski pravni viri
Evropska socialna listina (spremenjena)40 (v nadaljevanju MESL), Evropska Konvencija
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin41 (v nadaljevanju EKČP) in Evropski
kodeks

policijske etike so z vidika disciplinske odgovornosti policistov pomembni

evropski pravni viri. Evropska socialna listina (spremenjena)42 ureja pravice in
svoboščine in vzpostavlja nadzorni sistem, ki zagotavlja, da ga države spoštujejo. V
drugem delu MESL je glede disciplinske odgovornosti pomembna vsebina 24. člena, ki
ureja pravice delavcev do varstva v primerih prenehanja zaposlitve: »Da bi zagotavljale
učinkovito uresničevanje pravice delavcev do varstva v primerih prenehanja zaposlitve,
se države pogodbenice zavezujejo, da priznajo:

a) pravico vseh delavcev, da njihova zaposlitev ne more prenehati brez veljavnih
razlogov za tako prenehanje, povezanih z njihovimi sposobnostmi ali ravnanjem
ali zaradi operativnih razlogov na strani podjetja, ustanove ali službe;

b) pravico delavcev, katerih zaposlitev preneha brez veljavnega razloga, do
odškodnine ali drugega ustreznega nadomestila.

V ta namen se pogodbenice zavezujejo, da bodo delavcu, ki meni, da je njegova
zaposlitev prenehala brez veljavnega razloga, zagotovile pravico do pritožbe pri
nepristranskem organu«.
Slovenska delovnopravna zakonodaja temelji na direktivah Sveta Evrope. Direktiv, na
podlagi katerih je bil sprejet ZDR-1, je šestnajst. Navedene so v 1. členu ZDR-1.
Usklajevanje slovenskega nacionalnega prava z evropskimi zahtevami temelji na teh
direktivah. Tematika disciplinske odgovornosti in prenehanja delovnega razmerja in
varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je urejena v teh direktivah. Na področju
individualnega delovnega prava se je ureditev po uveljavitvi novega ZDR-1 in ZJU/5,
dokaj spremenila. Čeprav delavci, tako v javnem, kot v zasebnem sektorju, sklepajo
pogodbe o zaposlitvi, se njihove pravice razlikujejo.

40

Evropska socialna listina (spremenjena),1996 in Protokol k ESL (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 7/99,
Uradni list št. 33/99).
41

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe št. 7/94,
Uradni list RS, št. 33/99) – Evropska konvencija o človekovih pravicah, 1950.
42

Evropska socialna listina je bila sprejeta dne 18. oktobra 1961, veljati pa je začela dne 26. februarja 1965.
Pomenila je dopolnitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Slovenija je spremenjeno ESL, ki je bila sprejeta
1996, ratificirana leta 1999.
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Iz določil Evropske Konvencije o človekovih pravicah,1950, gre razumeti, kako naj bi
bil urejen sistem disciplinske odgovornosti, da zadosti temeljnim človekovim pravicam.
V določbah konvencije je državam pogodbenicam sporočeno, da je ne glede na okolje,
vsakršno nedostojno ravnanje in sankcioniranje oseb prepovedano. Poleg tega
konvencija zagotavlja pravično in pošteno sojenje, kar pomeni, da mora biti temu
zadoščeno tudi pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti, kjer mora disciplinski organ
delovati neodvisno in nepristransko43. Sodba mora biti izrečena javno, obdolženec pa
velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana. Vsak ima pravico do obrambe in
zagovornika. Vse te splošne določbe analogno veljajo za disciplinske postopke kot tudi
v primerih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov44.
Sprejetju Evropskega kodeksa policijske etike45 so botrovale potrebe po etičnem
delovanju policijskih uslužbencev, kakor tudi potrebe po sprejetju predpisov, s katerimi
bi se nadzorovala uporaba policijskih pooblastil in zaščitil status policijskih
uslužbencev. V opredelitvi vsebine kodeksa je navedeno, da se ga uporablja v
tradicionalni javni policiji, ali policijskih službah, ali v drugih javnih pooblaščenih in ali
nadzorovanih organih, ki skrbijo za javni red v civilni družbi, in v tistih organih, ki jih
država pooblasti, da v te namene uporabljajo silo in/ali posebna pooblastila.
Področje Kodeksa je na začetku Priporočila opredeljeno zato, da se določi uporabnost
dokumenta. Opredelitev je zelo ohlapna, zato da Kodeks ustreza čim večjemu številu
policij in čim bolj različnim evropskim policijskim sistemom, še posebej njihovim
različnim stopnjam razvoja in organizacijskim strukturam. Kodeks je uporaben v vseh
»tradicionalnih« policijah v državah članicah.
Disciplinske ukrepe, ki so uvedeni zoper policijske uslužbence, obravnava neodvisen
organ ali sodišče. Disciplinski ukrepi zoper uslužbence policije so običajno notranja

43

Novak, Mitja, Disciplinska in odškodninska odgovornost, Delavci in delodajalci, št. 2/2002, str. 342.

44

Predlog Zakona o nalogah in pooblastilih policije (EVA: 2912-1711-0006 – redni postopek). Za EU je novembra 2010
EPAC (European Partners against Corruption) pripravil oziroma sprejel »evropska načela za nadzor policije« (European
Police Oversight Principles) s priporočilom, da vsi EPAC partnerji priporočila sprejmejo. Namen priporočil je
vzpostavitev učinkovitega nadzora nad policijo, oblikovana pa so na podlagi dobrih praks različnih organov nadzora nad
policijo v evropskih državah. Načela bi morala spodbujati najvišje standarde policijskega dela, spoštovanje pravne
države in človekovih pravic v vseh policijskih dejavnostih, zaupanje javnosti v delo policije, ustrezne sisteme
odgovornosti za delo policistov in drugih uslužbencev organov pregona, učinkovita pravna sredstva za tiste, ki so žrtve
kršitev policije, odprtost in razumevanje policije med državljani, vzpostavitev sistema dobre prakse, spoštovanje prava,
policije in zmanjšanje kriminalitete in kršitev javnega reda. Namen sistema je reševati pritožbe posameznikov;
identificirati policijske kršitve in, ko je to primerno, predložiti dokaze, ki podpirajo kazenski postopek, disciplinski
postopek ali druge ukrepe.

45

Evropski kodeks policijske etike, Priporočilo Rec (2001)10, 2003.
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policijska zadeva in manjšega pomena. Možni so tudi hujši primeri, pri katerih je težko
ugotoviti, ali gre za kazenske, ali disciplinske sankcije. Možnost, da se disciplinske
odločitve lahko izpodbija pri neodvisnem organu (npr. sodišču), ima dve prednosti.
Prvič, policijo ščiti pred samovoljnimi odločitvami. Drugič, policijo odpira k družbi
(transparentnost), zlasti če so zaslišanja na sodišču in sodbe ter odločitve sodišča
javne. Drugi, bolj pravni vidik kaže, da bi se v primeru, če bi disciplinske ukrepe ob
pritožbi obravnavalo sodišče, vselej ščitila pravica do poštenega sojenja v skladu s 6.
členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki se v nekaterih situacijah
uporablja tudi v disciplinskih zadevah.

2.2. Pravna ureditev disciplinske odgovornosti delavcev v Republiki Sloveniji

2.2.1. Zgodovinski razvoj
Takoj po drugi svetovni vojni je imela država monopol pri urejanju delovne
zakonodaje. Dvojnost ali dihotomijo delovnih razmerij sta leta 1957 določala Zakon o
delovnih razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 53/1957) in Zakon o javnih uslužbencih
(Uradni list FLRJ, št. 53/1957), ki sta predstavljala prvo kodifikacijo delovnih razmerij
v Sloveniji.

Z vidika disciplinske odgovornosti predstavlja pomembno prelomnico leto 1957, ko
so bili v Zakonu o delovnih razmerjih, (Ur. l. FLRJ, št. 53/57) 46 prvič navedeni ukrepi
ob kršitvah delovnih obveznosti. Kazni za kršitev delovnih obveznosti so bile opomin,
strogi javni ukor, denarna kazen, odstranitev s položaja in odpust iz organizacije.
Disciplinske sankcije sta kasneje urejala še Temeljni zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. SFRJ, št. 12/70) in sicer opomin, javni opomin, zadnji javni opomin in izključitev iz
organizacije in Zakon o združenem delu (Ur. l. SFRJ, št. 53/76), ki je zaostril
disciplinsko odgovornost, saj je ponovno uvedel disciplinsko sankcijo denarne kazni,
ki je znašala do 10% delavčeve mesečne akontacije osebnega dohodka. Poleg
denarne kazni je navedeni zakon urejal še naslednje disciplinske sankcije: opomin,

46

Korpič-Horvat, Etelka, Ustavnosodna presoja na področju individualnih delovnih razmerij, Delavci in delodajalci št. 23/2011/XI, št.331. »Dihotomijo delovnih razmerij smo ponovno v Sloveniji uvedli z uveljavitvijo obeh zakonov, ZDR z
dne, 1.1.2003 in ZJU z dne, 28. junija 2003. Dvojnost delovnih razmerij sta leta 1957 določala Zakon o delovnih
razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 53/1957) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list FLRJ, št. 53/1957), ki sta
predstavljala prvo kodifikacijo delovnih razmerij v Sloveniji. Kljub temu ZDR ohranja enotnost delovnih razmerij. V 2.
členu določa, da ureja tudi delovna razmerja javnih uslužbencev; ZJU pa v 5. členu določa, da za delovna razmerja
javnih uslužbencev veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne pogodbe, kolikor ZJU ali drug poseben
zakon ne določa drugače. Celoten ZJU velja le za javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah
samoupravnih lokalnih skupnosti, sicer pa se ZDR uporablja subsidiarno«.
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javni opomin, razporeditev na drugo delovno mesto in prenehanje delovnega
razmerja. Opomin in javni opomin sta se kot moralni sankciji uporabljala za lažje
kršitve, ostale pa za težje kršitve.
Republiški Zakon o delovnih razmerjih47, ki je dopolnjeval zvezni Zakon o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja je disciplinski postopek urejal dvostopenjsko,
sankcije, ki jih je delodajalec na njuni podlagi lahko izrekel so bile javni opomin za
lažje kršitve, denarna kazen, ki je lahko znašala do 15% mesečne akontacije
osebnega dohodka za taksativno naštete in druge hujše kršitve, nato ukrep
prenehanja delovnega razmerja ter suspenz 48.
Za policiste je bila disciplinska odgovornost urejena v Zakonu o delavcih v državnih
organih (v nadaljevanju ZDDO)49.
2.2.1.1. Disciplinska odgovornost po Zakonu o delavcih v državnih organih
ZDDO je v prvem členu določal, da se glede pravic in obveznosti iz delovnih razmerij
uporabljajo določbe Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju
ZTPDR)50, Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju stari ZDR) in ZDDO, če z
drugim zakonom ni bilo drugače določeno. ZDDO v poglavju o disciplinski
odgovornosti51 ni imel določb o zastaralnih rokih, kakor tudi ne Zakon o policiji, ki je od
95. do 99. člena urejal disciplinsko odgovornost delavcev policije. Glede na izostanek
določb o zastaralnih rokih se je glede tega vprašanja uporabljala splošna
delovnopravna zakonodaja52. Temu primerno je prihajalo do velikega števila ustavitev
disciplinskih postopkov iz razloga zastaranja.
Za vodenje disciplinskih postopkov v državnih organih, torej tudi v policiji, so se do
sprejetja Zakona o javnih uslužbencih uporabljale določbe ZDD053, ki je urejal
disciplinsko odgovornost od 43. do 50. člena54. Tako je v 44. členu taksativno navedel

47

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS št. 14/90).
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Barl, Dejan, »Ureditev disciplinske odgovornosti delavca v slovenski zakonodaji«, 2009, str. 8.

49

Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. list. RS,št,15/90).

50

Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89).
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ZDDO, konkretneje od 44. do 49.člena.
ZTPDR, konkretneje v 67. členu.
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Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list. SFRJ, št. 15/90, 5/91,18/91,22/91,4/93,7/97 in 38/99).
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Bohinc, Rado, 2004, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, str. 54.
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lažje in v 45. členu hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti. Za lažje kršitve sta
se lahko v disciplinskem postopku izrekala opomin ali denarna kazen. Za hujše kršitve,
ki so bile navedene od prve do dvanajste točke prvega odstavka 45. člena, je
zakonodajalec obligatorno predpisal sankcijo izreka prenehanja delovnega razmerja;
za ostale hujše kršitve, opredeljene od 13. do 19. točke pa le, če so s storitvijo ali
opustitvijo dejanja nastale hujše posledice za življenje in zdravje ljudi oziroma za delo
državnega organa. V primerjavi z ZJU/02 in ZJU/05 je bil ZDDO z vidika sankcioniranja
strožji. Tako je z vidika predlagatelja pomenljiva določba v drugem odstavku 49. člena
ZDDO, ki je urejala pravico vsakega delavca v organu

dati pobudo za začetek

disciplinskega postopka.
ZDDO je v 50. členu urejal tudi institut suspenza. Tako je bilo mogoče delavca začasno
odstraniti z delovnega mesta in ga prerazporediti na drugo delovno mesto oziroma
začasno odstraniti z dela v državnem organu, če je bil zoper njega uveden kazenski
postopek za dejanja, ki ga je storil na delu ali v zvezi z delom, ali če je bil zoper njega
uveden disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in dolžnosti, za
katere se je lahko izreklo disciplinski ukrep, prenehanje delovnega razmerja.
2.2.1.2. Disciplinska odgovornost po Zakonu javnih uslužbencih
Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU/02)
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je za zaposlene v javnem

sektorju, torej tudi za policiste, disciplinsko odgovornost uredil drugače, predvsem
strožje kot je urejena v ZDR-1. Disciplinski postopek je znatno bolj formaliziral,
zastaralni roki so bili daljši, disciplinske kršitve, so se delile na lažje in hujše. Sankcije
so bile taksativno naštete in strožje. Pri uvajanju sistemov disciplinske odgovornosti je
bilo mogoče opaziti dve značilnosti:


Pri navajanju disciplinskih kršitev oziroma prestopkov sistemi nimajo taksativno
naštetih podrobno določenih dejanskih stanov za posamezne kršitve, temveč
uvajajo generalne klavzule, ki določajo le, da je javni uslužbenec storil
disciplinsko kršitev, če je prekršil svoje obveznosti iz uslužbenskega razmerja.
Tudi sankcija se izbere na podlagi teže kršitve.



Druga značilnost je, da sistemi precej podrobno urejajo disciplinski postopek in
procesne pravice javnega uslužbenca in ob tem uvajajo posamezen neodvisni
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Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Uradni list RS št. 56/02).
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organ v vlogi disciplinskega sveta ali pritožbenega organa, kar naj bi zagotovilo
pravilnost izreka disciplinske sankcije.
ZJU/02 je za delavce v državnih organih taksativno našteval lažje in težje kršitve
delovnih obveznosti in dolžnosti, ki so v nalogi povzete in dopolnjene z nekaterimi
pojasnili.
Javni uslužbenec – policist je odgovarjal za lažje in hujše disciplinske kršitve, ki so bile
določene v 123. členu ZJU. Policist disciplinsko odgovarja, v kolikor disciplinsko kršitev
stori naklepoma ali iz malomarnosti.
Vrste disciplinskih kršitev:
V 1. odstavku 123. člena ZJU/02 so bile kot lažje kršitve delovnih obveznosti navedene
naslednje kršitve:

 kršitve delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o
zaposlitvi ter splošnimi in posamičnimi akti organa;

 nedostojno vedenje do strank ali sodelavcev pri opravljanju dela;
 obnašanje, ki je v nasprotju s kodeksom etike javnih uslužbencev, sprejetim v
skladu s tem zakonom.
V 2. odstavku 123. člena ZJU/02 so bile

kot težje kršitve delovnih obveznosti

navedene naslednje kršitve:



dejanje na delu ali v zvezi z delom, ki ima znake kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
nezakonito ravnanje pri opravljanju dela;



nezakonito ali nenamensko razpolaganje z javnimi sredstvi;



prekoračitev, opustitev ali drugačna zloraba pravic, obveznosti in odgovornosti iz
delovnega razmerja;




kršitev načela nepristranskosti in politične nevtralnosti;
kršitev pravic javnih uslužbencev;



kršitev načela varovanja tajnosti;



kršitev dolžnosti in omejitev v zvezi s sprejemanjem daril;
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hudo nedostojno, nasilno ali žaljivo obnašanje do strank ali sodelavcev pri
opravljanju dela;



ponavljanje lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z dokončnim sklepom;



kršitev delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o
zaposlitvi, ki ima težje posledice za stranke ali za poslovanje organa;



kršitev prepovedi iz tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena tega zakona v
zvezi z omejitvijo opravljanja drugih dejavnosti oziroma funkcije in kršitev dolžnosti
obveščanja o konfliktu interesov po sedmem odstavku 100. člena tega zakona.



Neopravičen izostanek z dela do dveh dni zaporedoma; v primeru, da gre za več
dni je to že hujša kršitev delovnih obveznosti.



Opustitev obvestila o razlogih odsotnosti z dela, nege otrok ali drugih družinskih
članov morajo delavci policije takoj oziroma prvi dan bolniškega dopusta,
najpozneje pa v 12 urah, sporočiti vodji enote oziroma tistemu, ki ga nadomešča ali
dežurnemu. Obvestilo mora vsebovati tudi predviden čas odsotnosti.

ZJU/02 je v 2. odstavku 123. člena opredeljeval hujše kršitve delovnih obveznosti in
dolžnosti. Tako je hujša kršitev pomenila kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo
kaznivo dejanje storjeno na delu v zvezi z delom, ali če je bilo storjeno iz nečastnih
nagibov; med hujše kršitve se je štelo tudi kaznivo dejanje ali prekršek, s katerim se je
krnil ugled državnega organa.
Disciplinski ukrepi
ZJU/02 je v 124. členu urejal disciplinske ukrepe, ki se jih je lahko izreklo zaradi kršitve
delovne discipline:
Za lažje kršitve:
 opomin;
 denarna kazen, ki se sme izreči v višini največ 15% plače za polni delovni čas,
izplačane za mesec, v katerem je bila lažja kršitev storjena.
Za težje kršitve so bili predpisani naslednji ukrepi:
 denarna kazen, ki se sme izreči v višini 20% – 30% plače za polni delovni čas,
izplačane za mesec, v katerem je bila storjena težja kršitev.
Potem, ko bo to vprašanje urejeno v Kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, se bo
disciplinska odgovornost javnih uslužbencev ugotavljala skladno z ZDR-1. Do ustrezne
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ureditve se za vodenje disciplinskega postopka poleg določb XVII. poglavja ZJU/0256
uporabljajo tudi določbe Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Določbe
ZPP se skladno z določili drugega odstavka 130. člena ZJU/2 uporabljajo za; vabljenje,
vročanje, izvedbo obravnave, ter za zapisnik;
Uvedba disciplinskega postopka zoper policista57
Disciplinski postopek zoper policista je na podlagi 123. člena ZJU/02 lahko uvedel
predstojnik organa, GDP na lastno pobudo ali na predlog osebe, ki je bila policistu
nadrejena, na pobudo inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu. Komandir
policijske postaje je lahko podal samo zahtevo, ki se je obravnavala kot pobuda za
začetek disciplinskega postopka. Predlog je moral vsebovati opis očitane kršitve in
dokaze zanjo. Sklep se je izda v pisni obliki in ga je bilo potrebno policistu vročiti v
skladu s pravili ZPP. Vsebovati je moral ime in priimek policista, čas, kraj kršitve
delovne discipline, opis kršitve delovne discipline, pravno kvalifikacijo disciplinske
kršitve, dokaze o dejstvih in okoliščinah na podlagi katerih je bilo mogoče ugotoviti, da
je policist kršil delovne obveznosti, opozorilo policistu, da se lahko zagovarja sam ali po
odvetniku, drugem pooblaščencu, pravni pouk, da zoper sklep pritožba ni dovoljena in
podpis predstojnika oziroma GDP.
Tako je GDP vodil disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti. Ta pa
lahko za vodenje in odločanje o disciplinski odgovornosti imenuje disciplinsko komisijo.
Člani disciplinske komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj
pet let delovnih izkušenj. Med drugim GDP tudi izvršuje disciplinske ukrepe.
Disciplinski organ je po ZJU/02 bil organ, ki je vodi in odločal o disciplinski
odgovornosti. ZJU/02 je še vedno poznal dvostopenjsko odločanje. Na prvi stopnji je
tako odločal predstojnik oz. GDP ali disciplinska komisija, na drugi stopnji pa je
odločala Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS.
2.2.1.3. Disciplinska odgovornost miličnikov po Zakonu o narodni milici
Tedanje obdobje po drugi svetovni vojni ni bil čas, v katerem bi velik pomen dajali
človekovim pravicam in temeljnih svoboščinam. Narodna milica je bila izrazito zaprt
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Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list. RS - ZJU-UPB1, št. 35/05).
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Ražman, Martina, »Disciplinska odgovornost Policista«, 2012, str. 30 in 31.
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sistem, se pravi, institucija z militantno organiziranostjo. Prvi zapis o kazenski in
disciplinski odgovornosti takratnih miličnikov najdemo v Zakonu o narodni milici 58, ki je
v 9. poglavju urejal odgovornost pripadnikov milice. Tako so bili pripadniki narodne
milice za kazniva dejanja, odgovorni pred vojaškimi sodišči. Zakon o narodni milici je
konkretno v 84. členu opredelil disciplinsko odgovornost pripadnika narodne milice in
sicer:» Pripadnik narodne milice, ki v službi ali izven nje krši uradno dolžnost ali
škoduje ugledu narodne milice, je odgovoren disciplinsko. Kazenska odgovornost je
imela obligatorno tudi za posledico disciplinsko odgovornost. Določbe o disciplinski
odgovornosti pripadnikov narodne milice so se urejale z Uredbo Vlade FLRJ.«. V
navedenem obdobju je bila pri urejanju odgovornosti miličnikov glede opravljanja
službenih nalog značilna močna intervencija države, ki se je kazala v strogem in
rigidnem sistemu. Z vsebinskega vidika ni mogoče prezreti, da so bile določbe o
disciplinski odgovornosti kaznovalno pravnega značaja, ter da so se pravila, ki so
urejala disciplinsko odgovornost, v preteklosti oblikovala pod močnim vplivom načel in
pravil kazenskega prava.

2.2.1.4. Zakon o notranjih zadevah
Zakon o notranjih zadevah59 (v nadaljevanju ZONZ) je bil sprejet v letu 1980. Urejal je
disciplinsko odgovornost policistov oziroma takrat imenovanih miličnikov. Disciplinsko
odgovornost je zakon urejal v 10. poglavju in sicer od 110. do 114.člena. Delavec v
organu za notranje zadeve je disciplinsko odgovarjal za kršitve delovne obveznosti,
določene s tem zakonom in s samoupravnim splošnim aktom. Disciplinske ukrepe za
lažje kršitve delovnih obveznosti ali delovne discipline pooblaščenih uradnih oseb in
delavcev na določenih dolžnostih je izrekal predstojnik organa ali od njega pooblaščeni
delavec.
Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti ali delovne discipline je izrekal
tudi komandir postaje milice s splošnim in posebnim delovnim področjem in starešina
enote milice.
Disciplinske komisije

so izrekale

disciplinske ukrepe za hujše kršitve delovnih

obveznosti ali delovne discipline pooblaščenih uradnih oseb ali delavcev na določenih
dolžnostih. Disciplinske komisije so odločale tudi o ugovorih zoper odločbe
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Zakon o narodni milici (Uradni list FLRJ. št. 191/46).
Zakon o notranjih zadevah - ZONZ (Uradni list SRS, št. 28/80 in 87/97).
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predstojnikov. Predsednika in člane disciplinske komisije so izvolili delavci na način kot
se je volil svet delovne skupnosti. Kadar se je v disciplinskem postopku obravnavalo
zadeve, ki so pomenile državno, vojaško ali uradno tajnost, je bila disciplinska komisija
lahko

sestavljena

samo

izmed

delavcev

organov

za

notranje

zadeve.

O ugovorih zoper odločbo disciplinskih komisij prve stopnje je odločal svet delovne
skupnosti Uprave za notranje zadeve oziroma Svet delovne skupnosti temeljne
organizacijske enote. Predsednik disciplinske komisije je lahko izključil javnost, kadar
so se v postopku obravnavale zadeve, ki so pomenile državno, vojaško ali uradno
tajnost. Delavec organa za notranje zadeve je bil lahko začasno odstranjen z dela ali iz
organa, če je bil zaloten pri hujši kršitvi delovne obveznosti, če je bil zoper njega
uveden kazenski postopek za kazniva dejanja, navedena v

84. členu,60 ali se je

zahtevala uvedba postopka zaradi hujše kršitve delovne discipline, za katere se je
lahko izreklo ukrep izključitve in bi bilo škodljivo za organe za notranje zadeve, če bi
delavec še naprej delal. O odstranitvi z dela ali iz organa je odločal predstojnik organa
ali od njega pooblaščeni delavec.
Pooblaščeni uradni osebi, ki je bila začasno odstranjena iz organa, se je med trajanjem
disciplinskega postopka odvzela službena izkaznica in zaupano orožje. Zakon o
notranjih zadevah je področje disciplinske odgovornosti urejal vse do leta 1998, ko je
bil sprejet Zakon o policiji.
2.2.1.5. Zakon o policiji
Od leta 1998 do sprememb ZJU/05 je disciplinsko odgovornost policistov urejal Zakon
o policiji61 (v nadaljevanju ZPol). Disciplinsko odgovornost je ZPol urejal v 6. poglavju.
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Vsebina 84. člena ZONZ, je določala formalne pogoje za sklenitev delovnega razmerja v organih za notranje
zadeve:
»Delovno razmerje v organih za notranje zadeve lahko sklene kdor poleg pogojev po splošnih predpisih izpolnjuje še
naslednje:
- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti;
- da ni bil obsojen na kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFR
Jugoslavije, zoper človečnost in mednarodno pravo ali zoper uradno dolžnost;
- da ni bil obsojen na kazen zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pa
je bil obsojen na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja take vrste, pa v primeru, da je že preteklo 5 let od dneva, ko
je bila kazen prestana, odpuščena ali zastarana;
- da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz druge alinee ali zaradi drugega naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in je zanj zagrožena kazen najmanj treh mesecev zapora. Psihofizične
sposobnosti se določijo v aktu o sistemizaciji del in nalog.
Delavcu organov za notranje zadeve, ki je obsojen za kakšno kaznivo dejanje iz 2. in 3. alinee prvega odstavka tega
člena, preneha delovno razmerje z dnem vročitve pravnomočne sodbe, če mu delovno razmerje že prej ni prenehalo
iz kakšnega drugega razloga«.
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Zakon o policiji – ZPol (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98, 93/01 in 110/03).
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Vseboval je osnovne postopkovne določbe za vodenje disciplinskega postopka. Poleg
kršitev, ki so bile navedene v splošnih predpisih, ki so veljale za delavce v javni upravi,
je ZPol določal še posebne lažje in težje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti. Tako
je bila disciplinska odgovornost policistov urejena strožje, v primerjavi z ostalimi javnimi
uslužbenci. Lažje kršitve so bile urejene v 98. členu in sicer; nepravilen in nevljuden
odnos do drugih delavcev policije, nepravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje
dela brez hujših posledic, nepravilno in malomarno nošenje uniforme in drugih uradnih
označb ali drugo obnašanje, ki škoduje ugledu policije in oteževanje ali motenje dela
drugih delavcev. Za navedene kršitve se je lahko izrekel javni opomin ali denarna
kazen.
Hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti policistov so bile poleg kršitev navedenih
v splošnih predpisih, ki so veljale za delavce v državnih organih urejene v 99. členu in
sicer; neopravičen izostanek z dela, če je to povzročalo hujše posledice za delo
policije, nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi zase ali za
drugega, ter sprejemanje daril in drugih ugodnosti v zvezi z delom, prihod na delo v
vinjenem stanju ali uživanje alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva med
delom, ki zmanjšuje zmožnost za delo, opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod
vplivom alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za
delo, vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj ali hujše kršitve
predpisov o javnem redu, dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu policije in
povzročanje pretepa ali nereda v delovnem okolju. Prisotnost alkohola oziroma
drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo, se je ugotavljala z
alkotestom ali s strokovnim pregledom. Za hujše kršitve delovne obveznosti se je lahko
izrekel ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Disciplinski postopek je bil javen. Organ, ki je vodil postopek je lahko izključil javnost,
kadar so se obravnavale zadeve, ki so bile pomembne za državno, uradno ali drugo
javnost. O disciplinski odgovornosti delavcev policije je na prvi stopnji odločal GDP ali
delavec, ki ga je generalni direktor pooblastil, direktor policijske uprave ali delavec, ki
ga je on pooblastil62. Disciplinsko komisijo je imenoval minister za Notranje zadeve.
Sestavljena je bila iz desetih članov. Komisija je odločala v senatu treh članov, eden
izmed njih pa je moral biti zunanji član. Policist je imel pravico do ugovora na
disciplinsko komisijo v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe.
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Na podlagi pooblastila direktorja Policijske uprave Koper sem kot komandir policijske postaje vodil in odločal v
disciplinskih postopkih na prvi stopnji.
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ZPol bil v zakonodajnem postopku večkrat spreminjan, njegove določbe je presojalo
tudi Ustavno sodišče RS. Iz pregleda sprememb in dopolnitev zakona lahko vidimo, da
se je zakon spreminjal skoraj vsako leto, kar ni krepilo zaupanja v pravni sistem. Tako
se je pokazalo, da nekatere določbe niso bile najboljše, dovoljevale so različne razlage,
ali pa so bile premalo natančne. Nekatera vprašanja je bilo treba urediti tudi zaradi
spremenjenih razmer in potreb časa (več o tem bom podrobneje obravnaval

v

podpoglavju 2.3.2.).

2.3. Veljavna ureditev disciplinske odgovornosti v Sloveniji

2.3.1. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1
Delovnopravna odgovornost delavcev v najširšem smislu obsega, poleg disciplinske
odgovornosti delavcev v ožjem smislu, ki jo ureja ZDR-1 od 172. do 176. člena, tudi
odgovornost delavca za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja, ki so po zakonu lahko podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca iz krivdnih razlogov. Ta zakon ureja individualna delovna razmerja tako v
zasebnem kot tudi v javnem sektorju, vendar je glede obsega slednjega treba
upoštevati določilo

2. člena ZDR-1, ki opredeljuje: »Če ni s posebnim zakonom

drugače določeno, ureja ta zakon tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v
državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih,
ki opravljajo javno službo«.

ZDR-1 velja za vsa delovna razmerja, ki se sklepajo med delavci in delodajalci.
Govorimo o splošni veljavnosti ZDR-1. Za tiste delavce, kjer njihova delovna razmerja
ureja poseben zakon, se ZDR-1 uporablja subsidiarno, podrejeno, le za tista njihova
razmerja, ki s posebnim zakonom niso urejena drugače. V tem členu so navedene
skupine delavcev, za katere že veljajo posebne ureditve delovnih razmerij. To so javni
uslužbenci, zaposleni v državnih organih, v lokalnih skupnostih, za katere velja ZJU, in
delavci v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo.
Posamezni področni zakoni, na primer ZODPol in drugi, prav tako vsebujejo določila s
katerimi urejajo delovna razmerja policistov. Ti področni zakoni se do ZJU zopet štejejo
kot posebni zakoni. Velja namreč načelo Lex specialis derogat legi generali (poseben
zakon razveljavlja splošnega), kar pomeni, da če ima na primer ZODPol urejeno
zaposlovanje policistov za določen čas, se morajo upoštevati te norme in ZJU se bo
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uporabil le v primeru, da zaposlovanje za določen čas ni v celoti urejeno v ZODPol
posebnem zakonu. Če ni v celoti urejeno niti v ZJU, se bo uporabil ZDR-163.

2.3.2. Zakon o javnih uslužbencih
Novela zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU/05), ki je začela veljati dne
31.12.2005 je izrazito posegla v ureditev disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev
- policistov. Do sprejetja navedene novele je disciplinsko odgovornost policistov urejal
Zakon o policiji – Zpol (glej podpoglavje 2.2.1.5.). Z novelo ZJU/05 so bile črtane
določbe o disciplinski odgovornosti v ZJU/02. V prehodnih in končnih določbah novele
ZJU/05 je bilo v 89. členu določeno, da s pričetkom veljave ZJU-UPB 3, prenehajo
veljati določbe ZPol ( 92.,96.,97.,98. in 99. člena) in ravno tako Uredba o disciplinskem
postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti
in Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti

javnega uslužbenca v organih

državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti64. V veljavi je ostal
le 95. člen ZPol, ki je določal ukrep odstranitve z delovnega mesta oz. suspenz.
Kot sem že pojasnil v poglavju (2.2.1.2.), kjer sem obravnaval disciplinsko odgovornost
in strukturo disciplinskega postopka po ZJU/02, je novela ZJU/05, da ne bi prišlo do
pravne praznine, v 85.65 členu v prehodnih in končnih določbah določila prehodno
obdobje do popolne izenačitve disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev z delavci.
ZDR-1 v 172. členu

določa, da delodajalec lahko delavcu, ki je spoznan za

disciplinsko odgovornega, izreče opomin.

De lege ferenda se bo za zaposlene v javnem sektorju, torej tudi za policiste, za
disciplinske sankcije uporabljal ZDR-1, vendar, ko bo področje disciplinskih sankcij
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Korpič – Horvat, Etelka, Senčur Peček, Darja, Mali komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), smiselno
povzeto po komentarju k 2. členu, str.6.
64

Uredba o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah in upravah lokalnih
skupnosti (Uradni list RS št. 58/03) in Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega u službenca v organih
državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 58/03).
65

Vsebina prvega in drugega odstavka 85. člena ZJU: (1) »Postopki odločanja o pravicah in obveznostih iz delovnih
razmerij, disciplinskih odgovornosti ter postopki ugotavljanja nesposobnosti, pričeti pred začetkom uveljavitve tega
zakona, se nadaljujejo pa do sedaj veljavnih določbah«.
(2) »V postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti se do sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti
uporabljajo določbe ZJU (Uradni list RS 35/05 -uradno prečiščeno besedilo) razen določb ki se nanašajo na odvzem
oziroma razrešitve s položaja, razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi P oZ« .
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urejeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. ZJU v drugem odstavku 85.člena
dopušča tudi denarno kazen, ne pa več disciplinskih sankcij s katerimi se trajno
spremeni delovno pravni položaj javnega uslužbenca, zato se zaradi kršitve delovne
discipline delavcu ne sme izreči disciplinskih ukrepov,

ki se nanašajo na odvzem

oziroma razrešitev s položaja, razrešitev naziva, imenovanje v eno stopnjo nižji naziv
in prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Pomembno je, da se ureditev disciplinske
odgovornosti v javnem sektorju približa zasebnemu sektorju, kjer velja načelo, da
disciplinski ukrep ne sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja delavca. Več o
tem obravnavam v poglavju 3.2..

2.3.3. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)66
V tretjem podpoglavju osmega poglavja ZODPol navaja posebnosti ureditve delovno
pravnih razmerij in ureditve s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Tako v 50. členu zakon navaja, da za uslužbence policije veljajo predpisi,
ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, predpisi, ki urejajo
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter kolektivne pogodbe, ki veljajo
za uslužbence policije, če s tem zakonom ni določeno drugače. Disciplinske
odgovornosti policistov ZODPol ne ureja. V tretjem podpoglavju osmega poglavja pa
ureja suspenz in sicer:


odvzem policijskih pooblastil v 61. členu67,



začasen odvzem policijskih pooblastil v 62. členu,



ter prepoved opravljanja dela in začasno odstranitev od dela v 63. členu.

Tako ZODPol v

61. členu,

v primerjavi s prejšnjim Zakonom o Policiji širi nabor

razlogov, s katerimi GDP lahko z Odločbo odvzame policistu pravico izvajati policijska
pooblastila:


66

če uporabi policijska pooblastila v nasprotju s predpisi;

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol (Uradni list RS, št. 15/2013).
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Za uslužbence policije se sicer uporabljajo določbe ZDR-1 o prepovedi opravljanja dela v času trajanja postopka za
odpoved pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 85. člena in tretji odstavek 110. člena) in ZJU o začasni odstranitvi
uslužbenca od dela za čas trajanja disciplinskega postopka (131. člen). Poleg prepovedi opravljanja dela ali začasne
odstranitve od dela pa je treba policistu odvzeti službeno izkaznico, s katero izkazuje pravico izvajanja policijskih
pooblastil in službeno orožje ter onemogočiti dostop do evidenc policije. S takšnim ukrepom se policistu tudi dejansko
onemogoči opravljanje del in nalog, za katere je sklenil pogodbo o zaposlitvi, hkrati pa se preprečijo zlorabe, do katerih
bi lahko v času prepovedi opravljanja dela oziroma odstranitve od dela prišlo.

34



če ravna v nasprotju z določili zakona, ki določa naloge in pooblastila policije in
določa, da morajo policisti tudi zunaj delovnega časa preprečevati nezakonita
dejanja ter izvajati naloge policije, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi
splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ali
premoženje;



če tretjič ne opravi preizkusa iz 57. člena tega zakona;



če se ugotovi da ima dvojno državljanstvo;



če ne izpolnjuje več pogojev za dostop do tajnih podatkov zahtevane stopnje ali



če opravlja dela iz 75. člena tega zakona (dela, ki jih policist ne sme
opravljati)68.

V 63. členu ZODPol določa, da se policistu, ki mu je prepovedano opravljanje dela, ali
policistu, ki je začasno odstranjen od dela, odvzameta službena izkaznica in orožje ter
mu onemogoči dostop do evidenc.
Z vidika teme, ki jo obravnavam ZJU, ZPol (sedaj veljavni ZODPol) sledijo segmentu
normativnega prenosa disciplinske odgovornosti iz sistema javnih uslužbencev na
enoten sistem, ki ga ureja matični ZDR-1. Tako so bili v noveli ZPol69 iz leta 2009
črtani členi, ki so urejali disciplinsko odgovornost zaposlenih v policiji. Zakon o policiji
je v šestem poglavju, kjer sta bili urejeni disciplinska in odškodninska odgovornost, v
95. členu določal le suspenz (visečnost) pogodbe o zaposlitvi: »Delavec policije je
lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi
delovnih obveznosti in dolžnosti ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za
kazniva dejanja navedena v 67. členu, tega zakona ali se zahteva uvedba postopka
zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti za katero se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja. O začasni odstranitvi z dela ali delovnega mesta je
odločal generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. Policistu, ki je bil
začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se je med trajanjem začasne
odstranitve z dela ali z delovnega mesta odvzela službena izkaznica in orožje«.

68

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena ZODPol je minister za notranje zadeve izdal Odredbo o delih, ki jih policist
ne sme opravljati (Uradni list RS, št. 59/2013, z dne 12.07.2013).
69

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji ( Uradni list. RS, št. 42/2009, 66/09).
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2.3.3.1. Pravila policije70
Disciplinski postopek v Policiji je podoben kot v drugih državnih organih, vendar je
obseg možnih kršitev delovne obveznosti bistveno širši, saj gre večinoma za kršitve, ki
se pojavljajo zgolj v instituciji kot je Policija. Za razliko od državne uprave je potrebno v
Policiji postopke dodatno prilagoditi predvsem ZJU, ZODPol, ZNPPol, podzakonskim
predpisom kot npr. Pravilniku o policijskih pooblastilih, Pravilniku o policijski uniformi in
nadomestilih71, ki dopolnjuje Pravila policije. Slednji namreč določa: urejenost uniforme,
nošenje kape, pozdravljanje, urejenost brk in brade, nošenje nakita in sončnih očal,
striženje, britje, barvo las, tetovaže, dolžino las, nohtov in drugo), ter Pravilom Policije,
ki podrobneje urejajo medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih enot,
Postrojitvenim pravilom, Katalogu standardov policijskih postopkov in drugim.
Pravila veljajo za vse delavce policije, za kandidate za policiste ter za pomožne
policiste, ki so na osnovnem, nadaljevanem ali dopolnilnem usposabljanju za
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije ali so vpoklicani za opravljanje nalog na
podlagi zakona o policiji. Pravila policije se smiselno uporabljajo tudi med
izobraževanjem, usposabljanjem in izpopolnjevanjem v tujini, pri sodelovanju v
mednarodnih aktivnostih, med obiski in drugimi aktivnostmi. Kršitev navedenih pravil
(pravila reda in discipline) pomeni disciplinsko odgovornost za vse delavce policije
navedene v 1. členu citiranih pravil.

Za razumevanje tematike naloge je pomemben del disciplinske odgovornosti policistov
vodenje enot kot oblika discipliniranja posameznika. Za uspešno vodenje mora imeti
vodja razvite kompetence komuniciranja. Obvladovati mora osebne odnose, motivirati
posameznike in biti sposoben reševati različne konflikte. Iz osebnih izkušenj menim, da
mora biti vodja discipliniran in s tem zgled sodelavcem, kar bistveno vpliva na dobre
medsebojne odnose v policijski enoti.
2.3.4. Drugi pomembni pravni akti disciplinskega postopka
Tako matični ZDR-1, kot subsidiarni ZJU/05, procesnih pravil disciplinskega postopka
ne opredeljujeta, zato je glede uporabe postopkovnih pravil potrebno smiselno
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Na podlagi četrtega odstavka člena 17, ZODPol je GDP izdal Pravila policije (št. 007-167/2013, z dne 21.10.2013,
s pričetkom veljave dne 01.01.2014).

71

Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/2014).
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uporabiti poleg Zakona o pravdnem postopku tudi postopkovna pravila, ki jih ureja
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih72 (v nadaljevanju ZDSS). Ob pregledu
postopkovnih pravil je namreč moč razbrati, da narava disciplinskega postopka ne
dopušča neposredne uporabe vseh postopkovnih pravil in ravno zato je potrebno
vključiti ugotavljanje ustreznosti pravila s temeljnimi načeli, vendar šele, ko je v
pravdnem postopku namen posameznega procesnega pravila ugotovljen. Tako načela
disciplinskega postopka izhajajo tako iz civilnega procesnega prava, kot

tudi iz

kazenskega prava.
Zakon o pravdnem postopku73 (v nadaljevanju ZPP) se v skladu z ZDR-1 smiselno
uporablja procesna pravila disciplinskega postopka, ki jih mora delodajalec spoštovati.
Tako ZPP zagotavlja pravičnost postopka in omogoča, da se v vsakem posameznem
primeru ugotovi dejansko stanje, predložijo dokazi, preučijo tako oteževalne, kot
olajševalne okoliščine, enakost vodenja disciplinskega postopka in izključuje
neupravičeno sankcioniranje. Poleg uspešnega vodenja postopka

je potrebno tudi

poznavanje procesnih pravil, s čimer delodajalec zadovolji temeljnim načelom vodenja
disciplinskega postopka. Z uporabo temeljnih načel je treba razlagati posamezni
procesni institut ZPP in tako ugotoviti, kateri procesni institut je v disciplinskem
postopku uporaben in kateri ne. Ob pregledu postopkovnih pravil je namreč moč
razbrati, da narava disciplinskega postopka ne dopušča neposredne uporabe vseh
postopkovnih pravil in ravno zato je potrebno vključiti ugotavljanje ustreznosti pravila s
temeljnimi načeli, vendar šele, ko je v pravdnem postopku namen posameznega
procesnega pravila ugotovljen.
Načela, ki so navedena v nadaljevanju, so pomembna tako za materialnopravno, kot
tudi za procesno ureditev disciplinske odgovornosti. Zaradi tega imajo temeljna načela
disciplinskega postopka večji pomen74.
Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2,
Uradni list RS št. 24/2006, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009 in 48/2009, v
nadaljevanju ZUP) določbe ZPP se skladno z določili drugega odstavka 130. člena ZJU
uporabljajo za; vabljenje, vročanje, izvedbo obravnave ter za zapisnik. Navedeno velja
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Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 –
odl. US in 43/12 – odl. US).
73

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 –
odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 –
odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US).
74

Krašovec, Darko, Načela disciplinskega postopka, Podjetje in delo, št. 03/2002.
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zgolj za prvostopenjski disciplinski organ. Drugostopenjski disciplinski organ (Komisija
za pritožbe) na podlagi 39. člena ZJU smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja
upravni postopek.
Kazenski zakonik Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo KZ-UPB1, Uradni
list RS, št. 95/2004, 37/2005, 17/2006, 55/2008, 66/2008, 89/2008, 5/2009 in 91/2011,
v nadaljevanju KZ RS) in Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo
ZKP-UPB4, Uradni list RS, št. 32/2007, 102/2007, 21/2008, 23/2008, 65/2008,
68/2008, 89/2008, 77/2009, 88/2009, 29/ 2010, 91/2011, 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US, v nadaljevanju ZKP), poleg načel, ki izhajajo
iz civilnega procesnega prava in načel, ki izhajajo iz posebnih procesnih zahtev, za
vodenje disciplinskega postopka oziroma delovnega prava, so za disciplinski postopek
pomembna tudi načela iz kazenskega materialnega in procesnega prava. Tako je v
kazenskem pravu opredeljeno načelo z latinskim rekom Nullum crime, nulla poena sine
lege. Kar bi smiselno pomenilo, da nikomur ne sme biti izrečen disciplinski ukrep za
dejanje, ki v času storitve ni bilo opredeljeno kot disciplinska kršitev in zanj ni bil
predpisan disciplinski ukrep. Tako je načelo zakonitosti vgrajeno v vsa druga načela
disciplinskega postopka. Temelj subjektivne odgovornosti je krivda javnega uslužbenca
v disciplinskem postopku. Javni uslužbenec je lahko disciplinsko odgovoren le, če je
kriv. Pri disciplinski odgovornosti se upoštevajo vse tri oblike krivde. Najhujša stopnja
krivde je naklep ali namen, ko je javni uslužbenec v postopku vedel za posledico, ki bo
sledila dejanju in je dejanje vseeno storil, ter lažji stopnji krivde huda malomarnost, ki
pomeni ravnanje javnega uslužbenca v nasprotju s skrbnostjo povprečnega človeka in
lažja malomarnost, ki nastopi, kadar javni uslužbenec zanemari

skrbnost dobrega

gospodarja, ki jih mora delodajalec v dokaznem postopku dokazati. Tako je delodajalec
pri izbiri disciplinske sankcije dolžan upoštevati stopnjo krivde. S tem dikcija zakona ne
pušča dvoma o ugotavljanju krivde v disciplinskem postopku. Javni uslužbenec, ki krši
obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, poleg disciplinske odgovornosti,
odgovarja tudi za kaznivo dejanje. Tukaj ne pride v poštev načelo ne bis in idem, saj
prepoved dvojnega kaznovanja za isto dejanje v tem primeru ne velja.

2.4. Avtonomni pravni viri
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Kolektivna pogodba za javni sektor75,76, ki je začela veljati dne 11.06.2008, je uredila le
osnovne plače, delovno uspešnost in dodatke (tarifni del), ne pa tudi disciplinskega
postopka, zato se na podlagi ZJU/05 disciplinski postopek zoper javne uslužbence,
zaposlene v državnih organih, torej tudi policiste, glede na prehodno obdobje še naprej
vodi po ZJU/02 (z izjemami, ki jih določa ZJU/05, glej ZJU-UPB -1 Uradni list RS št.
35/05).
Kot sem v podpoglavju (2.2.1.2. in 2.3.2.)77 že pojasnil, je bilo z drugim odstavkom 85.
člena ZJU izrecno navedeno le, katerih sankcij ni več mogoče izreči. Stališče, da se v
disciplinskih postopkih zoper javne uslužbence, zaposlenih v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti, še naprej uporablja ZJU78, pa je sprejela tudi že sodna
praksa.
Zakonodajalec dovoljuje drugačno, lahko za delavca tudi manj ugodno urejanje pravic
od zakona (in peius) na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi s 4. členom
Zkolp. Urejanje pravic delavcev s kolektivnimi pogodbami in peius je izrecno dovoljeno
v primerih iz 33., 54., 59., 95., 120., 132., 144.,158., 172. in 222. člena ZDR-1, s
kolektivno pogodbo pa se lahko določi tudi drugače. Derogacija je mogoča glede
določitve disciplinskih sankcij za delavca, vključno z denarno kaznijo, poleg tistih, ki jih
določa že zakon79. Hkrati z možnostjo derogacije navedene zakonske določbe, je
zakonodajalec predpisal tudi raven kolektivnega pogajanja za njihovo dogovarjanje.
Kolektivna pogajanja glede mogoče derogacije navedenih zakonskih določb so
dovoljena le na ravni dejavnosti80.
V juniju 2012 je bila sprejeta Kolektivna pogodba za policiste,81 ki na nivoju poklica
»Policist«, ureja uveljavljanje nekaterih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij,
vendar socialni partnerji v kolektivnem dialogu disciplinske odgovornosti policistov niso
urejali.

75

Zakon o kolektivnih pogodbah - ZKolP (Uradni list RS, št. 43/2006, z dne 21.4.2006).

76

Kolektivna pogodba za javni sektor - KPJS (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009,
23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
22/2011 in 59/2011).
77

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih- ZJU-B/ (Uradni list RS, št. 113/05).

78

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 35/05-UPB).

79

ZDR-1, konkretneje v 172.členu.
Kresal Šoltes, Katarina, Vsebina kolektivne pogodbe, Pravni vidiki s prikazom sodne prakse in primerjalno pravnih
ureditev, 2011, str. 182.
80

81

Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16 in 22/16).
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2.5. Ureditev disciplinske odgovornosti v predpisih drugih držav
V skladu z določili ZDR-1 se je pogodbeni koncept sklenitve, obstoja in prenehanja
delovnega razmerja dokončno uveljavil. Poseganje oblastnih pravil (zakonov in drugih
predpisov) v dogovarjanje pogodbenih strank, delavca in delodajalca, se je uveljavilo v
primerih varovanja šibkejše stranke, delavca. Odstopanje od tega načela velja le pri
disciplinski odgovornosti. Delovnopravna zakonodaja daje delodajalcu kot organizatorju
delovnega procesa pravico (avtoriteto) izvajanja disciplinskih postopkov in sprejemanja
oblastnih odločitev (sklep) o izrekanju disciplinskih ukrepov. Delodajalec nastopa v
vlogi tožnika in sodnika, sam izvaja dokaze in izreka ukrepe. Nastopa kot oblastni
organ. Z določenimi pravili postopka za ugotavljanje disciplinske odgovornosti in
vnaprej znanimi sankcijami bi naj delovno pravo na drugi strani varovalo delavca pred
samovoljo delodajalca. Vprašanje, ki se avtorici članka zastavlja82 je, ali je na današnji
stopnji urejanja modernega delovnega prava v razvitih demokracijah še potrebno, da
zakon daje pravico izvajanja oblasti delodajalcu z disciplinskim obravnavanjem in
izrekanjem ukrepov delavcu ali javnemu uslužbencu. Ne glede na zakonsko ureditev
dopustnosti ugotavljanja disciplinske odgovornosti in kaznovanja, obstaja veliko
tveganje poseganja delodajalca v pravice delavca oziroma javnega uslužbenca, kot na
primer v plačo, napredovanje ali v njegovo dostojanstvo.

Disciplinski ukrepi, ki se izrekajo v primeru storitve disciplinskega prestopka, se v
državah razlikujejo, navedeni pa so:


opomin, javni opomin, ukor,



podaljšanje roka za napredovanje v naslednjo kategorijo,



prepoved opravljanja vodstvenih funkcij,



degradiranje na nižji plačilni razred ali kategorijo,



odvzem možnosti za napredovanje, zmanjšanje ali odprava dodatkov k plači,

82

Korpič-Horvat, Etelka, Ali je disciplinska odgovornost delavca in javnega uslužbenca skladna s pogodbo o
delovnih razmerjih? Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 2010, l. 6, str. (od 101. do 115. člena).
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odprava imenovanja podeljenega po tem zakonu, odprava imenovanja na
vodstveni položaj,



odstranitev iz javne uprave, odpust, uradna upokojitev.

Evropska Konvencija o varstvu človekovih pravic, prepoveduje predvsem ponižujoče
ravnanje in zaznavanje oseb v kakršnemkoli ambientu. Uvedba (disciplinska
zaslišanja), vodenje (disciplinski postopek je podoben kazenskemu postopku) in izrek
ukrepa ima praviloma negativne posledice za delavca oziroma javnega uslužbenca, saj
obstajajo velika tveganja, da posega v njegovo integriteto, prizadene njegovo
dostojanstvo, pa četudi se disciplinski postopek zaključi z oprostitvijo obtožbe ali
ustavitvijo postopka. Strinjam se z mnenjem avtorice članka, da je za civilizirane in
demokratične družbe primerneje, da delodajalec vzdržuje disciplino z različnimi
neformalnimi oblikami (razgovor z delavcem, neformalna opozorila in svetovanja).
Delovno razmerje temelji na pogodbi in se pogodbeni stranki kadarkoli neformalno
lahko pogovorita o nezadovoljstvu v zvezi z izvrševanjem pogodbe o zaposlitvi in
opomni, da z določenim ravnanjem, ali opustitvijo uresničevanja pravic in obveznosti, ni
zadovoljna. Temu načinu reševanja sporov zaradi neizpolnjevanja obveznosti v
delovnem razmerju, ki se nanaša na obe stranki, bi morala slediti teorija in praksa
razvitih demokracij. Vzdrževanje delovne discipline in izpolnjevanja obveznosti pri
delodajalcu, bi se dalo doseči tudi z neformalnimi postopki. Navedenemu stališču ne
najde podpore v primerjalnem pravu, čeprav na drugi strani tudi ne najde podpore v
mednarodnih aktih za zakonsko določitev izvajanja disciplinske oblasti, ki jo lahko
izvršuje delodajalec.
Države članice EU urejajo disciplinsko odgovornost delavcev in javnih uslužbencev in
dovoljujejo delodajalcu izrekanje disciplinskih ukrepov.
V nekaterih pravnih ureditvah daje zakon temeljne usmeritve v zvezi z vprašanjem,
katera ravnanja je mogoče obravnavati kot disciplinske kršitve. Vsem tujim
zakonodajam je skupno, da za ožji ali širši krog oseb, zaposlenih v javnem sektorju,
uvajajo posebno ureditev njihovih delovnih razmerij, da torej vzpostavljajo poseben
pravni odnos pravic in dolžnosti za določen krog oseb, zaposlenih v javnem sektorju, ki
je različen od splošnih delovnopravnih predpisov. Na področju uslužbenskih razmerij
obstaja v večini držav zelo obsežna zakonodaja in sodna praksa, ki se je ponekod
razvila celo v posebne pravne veje (npr. v Nemčiji: Beamtenrecht). Prav tako je zaradi
dinamičnosti uslužbenskih razmerij in njihovega prilagajanja razvoju ostalih družbenih
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sistemov tudi v večini držav prisotno spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih ureditev,
ki lahko predstavljajo večjo reformo ali pa le manjše potrebne uskladitve. Tako lahko
sklenemo: »Da je v večini držav članic EU podrobnejša ureditev sistema javnih
uslužbencev urejena na nivoju splošnega prava (basic law) in večina pravne regulacije
vezane za individualno zaposlitev na osnovi javnega prava (public administration law).
V mnogih članicah so temeljne klavzule določene v javnemu pravu oziroma v zakonu o
javnih uslužbencih (public service code). Tako je na Danskem, v Nemčiji, Franciji,
Avstriji,

Grčiji,

Italiji,

Španiji,

Luksemburgu

in

na

Nizozemskem.

Postopek

decentralizacije vodi k prenosu kompetenc iz državne na regionalna telesa. To
vključuje tudi prenos javnih uslužbencev iz centralne administracije v regionalna telesa
(Belgija, Francija, Irska, Španija, Italija)«83.

2.5.1. Španska zakonska ureditev
Disciplinske kršitve opredeljuje kot ravnanja, ki pomenijo »neizvajanje poklicnih
obveznosti«, s tem, da morajo biti ta ravnanja vnaprej določena z zakonom ali s
kolektivno pogodbo. Zakon opredeljuje kršitve kot hude in posebno hude ter nato veže
določene procesne posledice z možnostjo sodnega izpodbijanja odločitve. Poleg
načela sorazmernosti, španska sodna praksa posebej poudarja načelo postopnosti
zaostrovanja pri uporabi sankcij. Tako delavcu ni mogoče izreči »hude sankcije«, če
delodajalec ni pred tem delavca opomnil. Španska doktrina84 razvršča disciplinske
kršitve po njihovi vsebini v različne kategorije. Razvršča jih tudi po teži na lažje in
posebno hude. Doktrina obravnava tudi povratništvo, ravnanje s hudimi posledicami ali
ogrožanjem. Pogoj za kaznovanje je krivda delavca, sankcijo je treba izbrati ob
upoštevanju vseh relevantnih okoliščin primera.
2.5.2. Francoska zakonodaja
V francoski zakonodaji85 tudi ni najti zakonske definicije kršitve. Zakon omenja le
»neustrezno oziroma napačno ravnanje delavca« po kriteriju, ki ga oblikuje
delodajalec. Zakon zahteva le ureditev »splošnih pravil« o disciplinski odgovornosti,
zato ni treba naštevati vseh kršitev v splošnih pravilih podjetja. Delodajalec ni
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Auer, Astrid, Demmke, Christoph, Polet, Robert, Civil Services in the Europe of Fifteen: Current Situation and
Prospect, 1996, str. 20 in 49.
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Novak, Mitja, et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, 2008, str. 806.
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upravičen obravnavati zanj nezaželenih ravnanj delavca, če pravna ureditev daje
delavcu pravico, da tako ravna. Zakon ne omejuje delodajalca, da bi kot »neustrezno
ravnanje« delavca obravnaval le poklicna ravnanja in kršitve pogodbenih obveznosti,
kar francoska doktrina

graja. Med pravicami, ki jih

uživa vsak uslužbenec kot

posameznik, šteje tudi pravica do določenega jamstva v času izvajanja službe kot npr.
pravica zakonitega vodenja disciplinskega postopka in pravica do pravnih sredstev na
odločitve v disciplinskih stvareh. Auby, J.M., Ader, R. – D, v Droit Public in dalje;
Braibant, G., v Le Droit Administratiffrancais86

87

poudarjata možnost spoštovanja štirih

načel pri vodenju postopka o disciplinske odgovornosti javnega uslužbenca: »Prvo je
načelo zakonitosti, drugo je pravilo »nebis in idem«, tretje je načelo neodvisnosti
kazenske od disciplinske odgovornosti in četrto je načelo možnosti uporabe pravice
pomilostitve. V Franciji se posebna pozornost daje pravni regulaciji odgovornosti
uslužbencev. Disciplinska kršitev je opredeljena kot kakršna koli napaka uradnika med
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dela. Poleg dejstva, da je bila napaka storjena
pri izvrševanju dolžnosti ali v zvezi z opravljanjem službe, ima disciplinska kršitev še
dve funkciji. Prvič, ugotoviti napake in izrek sankcije v okviru pristojnosti - hierarhično je
v domeni nadrejenega in drugič, disciplinska kršitev je neodvisna od kršitve, ki
je kaznivo dejanje«.

2.5.3. Italijanska zakonodaja
Italijanska doktrina88 ostreje kot francoska poudarja področje profesionalnosti kot okvir
eventualnih nedopustnih ravnanj, ki jih je mogoče obravnavati kot disciplinske kršitve.
Ravnanje mora biti neposredna ali posredna kršitev pogodbene obveznosti. Uveljavljen
je objektivno - subjektivni koncept kršitve, kar pomeni, da ravnanje ni kršitev, če v zvezi
z njim ne obstaja zahtevana stopnja delavčeve krivde.
Položaj javnih uslužbencev v Italiji ni enotno urejen. Za javne uslužbence v državnih
organih velja Zakon o javnih uslužbencih89, ki se uporablja tudi za javne uslužbence v
enotah na regionalni ravni in sicer za področja, ki jih ne urejajo regionalni predpisi,
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sicer pa položaj javnih uslužbencev določajo avtonomno regionalne uprave s svojimi
predpisi (statuti, deželni zakoni, uredbe)90. Sistem javnih uslužbencev v Italiji je bil
nekajkrat spreminjan91. Reforma javnih služb iz leta 1993 je utemeljila pogodbenost
delovnih razmerij javnih uslužbencev. Poklicne skupine, ki niso bile podvržene reformi
iz leta 1993 (sodniki, javni tožilci, policisti, vojaki itn.), so sicer zadržale javno pravni
status, vendar tudi njihovo delovno razmerje nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi92
pod pogoji Zakona o javnih uslužbencih93. Za zaposlovanje v javni upravi je obvezen
javni natečaj, na podlagi katerega pristojni državni oziroma regionalni organ z odločbo
o imenovanju izbere najustreznejšega kandidata94. V večini držav članic, torej tudi v
Italiji, javni uslužbenci v primerjavi z delavci v realnem sektorju uživajo določene
pravice (zaposlitev za nedoločen čas, trajni mandat idr.)95.
Reforma javne uprave, sprejete z zakonodajnim odlokom št. 27. oktobra 2009 n. 150,
v skladu z odlokom s. 4. marca 2009, n. 15, je temeljila na nekaterih pomembnejših
javnih institucijah med katerimi je vključena tudi disciplinska odgovornost javnih
uslužbencev. Po objavi tako imenovane »Reforme Brunetta«, ki se ukvarja z
disciplinsko odgovornostjo javnih uslužbencev
v javnem sektorju, vpliva na
pogodbeno delo, na delovnopravne interese delavcev in na ureditev javnega prava s
posebnim odnosom in prevlado delodajalca. Avtorji Priročnika
na splošno
opredeljujejo načela disciplinskega postopka. Prvič uvajajo temo naprednega
pristopa k raziskavi disciplinskih zakonov. Pojasnjujejo tudi razumevanje načel v
disciplinskem postopku, in sicer; obvezne disciplinske ukrepe in poročanje
sorazmernost
in prepoved kaznovalnega avtomatizma, enako obravnavanje,
pravočasnost, obvezna narava sankcij, ki so značilne za kazniva dejanja; postopno
sankcioniranje; protislovnost; preglednosti in nepristranskost. Avtorji priročnika so
kritični v ugotovitvah, da se nosilci disciplinske moči odzivajo glede na vzroke
slabega vzdrževanja reda in discipline v policijskih enotah. Disciplinska moč je
pogosto utemeljena z opravičili delodajalca »delati dobro in razlagalno«, ki jih avtorji
razumejo zgolj kot formalnost, ki ogroža učinkovito vzdrževanje reda in discipline
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zgolj z disciplinskimi postopki. Večja učinkovitost discipline, se kaže predvsem v
večji ponudbi »zdravljenja«
patoloških vidikov disciplinskih kršitev 96.

V letu 2012 je bila v Italiji izvedena reforma dela na štirih večjih področjih, med
drugimi tudi glede fleksibilnosti odpuščanja in pogodbe o delu. V primeru
disciplinskega odpuščanja je bila zmanjšana pravica sodnikov, ki odslej lahko
ponovno zaposlijo odpuščenega delavca samo na podlagi kolektivnih pogodb. Tudi
proces poravnave naj bi tekel hitreje, saj ga zaposleni ne morejo več prekinjati zaradi
zdravstvenih razlogov, kar je mnogokrat pomenilo zavlačevanje postopkov 97.

2.5.4. Nemška zakonodaja
V nemški pravni ureditvi je disciplinska sankcija ali »industrijska kazen« mogoča, če je
določena z aktom, ki temelji na soglasju delodajalca in sveta delavcev. Če soglasja o
tem vprašanju ni, vprašanje uredi

usklajevalna konciliacijska komisija, ki podobno

intervenira tudi v številnih drugih sporih med delodajalcem in svetom delavcev98.
Kot v večini držav članic EU so uslužbenska razmerja urejena z javnim pravom. Tako v
Nemčiji navedeno področje ureja Zakon o javnih uslužbencih v zvezni državi
(Bundesbeamtengesetz)99. V Nemčiji se pojem javni uslužbenec deli na dve osnovni
skupini in sicer; javni uslužbenci, ki so zaposleni v državni upravi in na nadzornih
položajih in delovnih mestih, kjer izvajajo oblast (policija, gasilci, uprave zaporov,
finančna uprava) in zaposleni v javnem sektorju (uslužbenci, zaposleni v zdravstvu,
socialnih službah in v tehničnih poklicih). Oboji imajo enak status, a med njimi obstajajo
nekatere razlike, zlasti državni uslužbenci imajo posebne obveznosti, kar se tiče
izkazovanja lojalnosti do države (nimajo npr. pravice do stavke). Za javne uslužbence
velja, da imajo zagotovljeno trajno zaposlitev, razen če jim je dodeljeno delovno mesto
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z omejenim časovnim obdobjem. Posebne določbe veljajo za posamezne skupine
javnih uslužbencev s posebnim pravnim statusom100.
Zanimiva je ureditev disciplinskega postopka nemških - bavarskih policistov, ki ga
urejuje Bavarski disciplinski zakon101. Ta zakon učinkuje za uradnike, torej tudi za
policiste, kakor tudi za uradnike v pokoju, ne glede na dejstvo, da je delovno razmerje
z delodajalcem iz razloga upokojitve prenehalo.
3.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
USLUŽBENSKEM PRAVU

POLICISTOV

PO

DELOVNEM

IN

Na področju delovnega prava se za uslužbence uporabljata ZDR-1102 kot lex generalis
in ZJU/05 kot lex specialis. Zakona sta komplementarna. ZJU/05103 je predvsem
organizacijski zakon, ki ureja enotna pravila ravnanja države oz. lokalne skupnosti
(njunih organov) na kadrovskem področju oz. način upravljanja kadrovskih virov.
Njegove številne določbe posegajo v ureditev delovnih razmerij oz. pomenijo
nadgradnjo ali celo odstop od pravil splošnega. Temeljni predpis, po katerem se
ravnata tako delodajalec, kot tudi javni uslužbenec, v primeru domnevne kršitve
pogodbenih obveznosti, je ZDR-1, ki hkrati ščiti javnega uslužbenca pred samovoljo
delodajalca, javnemu uslužbencu pa zagotavlja določeno pravno varnost, podobno kot
prej ZJU. Javni uslužbenec, torej tudi policist, je disciplinsko odgovoren, če ne
izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki jih ob sklenitvi delovnega razmerja sporazumno
določita delodajalec in uslužbenec s sklenitvijo PoZ. Odgovornost za kršitev delovnih
obveznosti, ki so predpisane z zakonom in PoZ, je treba ugotoviti v disciplinskem
postopku. Disciplinska odgovornost se ugotavlja ne glede na to, ali gre za lažjo ali težjo
disciplinsko kršitev oziroma, ali gre za kršitev obveznosti z naklepom, iz hude ali
majhne malomarnosti104.

Disciplinska odgovornost policistov je bila do sprememb ZJU/05 urejena v ZPol. Slednji
je disciplinsko odgovornost urejal glede na posebnosti policijskega dela. Z navedeno
spremembo je tudi to postalo del splošnega sistema javnih uslužbencev. Zakon določa,
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da je javni uslužbenec, torej tudi policist, odgovoren za disciplinske kršitve obveznosti
iz delovnega razmerja.
Če primerjamo delovnopravno zakonodajo ZDR-1 s prejšnjo, opazimo, da se v delu,
ki ureja disciplinsko odgovornost, zakona bistveno razlikujeta. Razlika je povezana z
novim konceptom oziroma s pojmovanjem delovnega razmerja kot pogodbenega
razmerja. Z uveljavljanjem dvostranskosti delovnega razmerja je treba disciplinsko
odgovornost obravnavati kot eno od oblik izvajanja delodajalčeve oblasti, ki pa mora
biti omejena z zakonom in avtonomnimi pravnimi viri.

Zakonsko urejanje disciplinske odgovornosti v okviru pogodbenega delovnega
razmerja ima predvsem varovalno funkcijo, saj varuje delavca pred nedopustnimi
posegi v njegov delovnopravni položaj. Bistvene kršitve, ki jih je dosedanja zakonodaja
obravnavala pod pojmom hujših kršitev in ki so bile razlog za disciplinski ukrep
prenehanja delovnega razmerja, so po novem zakonu lahko razlog za odpoved PoZ
(kršitev pogodbenih obveznosti). ZDR-1 v primerjavi s prejšnjim zakonom (ZDR/02)
predvideva poenostavitev zagovora v okviru disciplinskega postopka, kakor tudi
formalne zahteve v zvezi z odločitvijo o disciplinski odgovornosti.

3.1. Disciplinska odgovornost po ZDR-1

ZDR-1 poenostavlja postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi, disciplinskih postopkov ter
obveščanja

delavcev,

zaostruje

odškodninsko

odgovornost,

širi

možnosti

inšpekcijskega nadzora in dograditev podlag za izvajanje sodnega varstva, kar bo
prispevalo k povečanju učinkovitosti delovno pravnega varstva105. Predvideva
poenostavitev zagovora delavca v okviru disciplinskega postopka. Delavec ima odslej
možnost, da se o očitanih kršitvah, s katerimi ga je seznanil delodajalec, izjavi.
Poenostavljajo se tudi formalne zahteve v zvezi z odločitvijo o disciplinski odgovornosti.
Za pravilno obravnavo lažjih nepravilnosti v zvezi z delom, ki nimajo za posledico
prenehanja delovnega razmerja, je potrebno pravilno izpeljati postopke z opominom na
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kot tudi z opozorilom na kršitve obveznosti iz
delovnega razmerja.
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ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v členih od 172 do 176. Smisel navedenih
določb je v poenostavitvi disciplinskega postopka, saj je bil

postopek pred tem

zapleten, kar je v praksi povzročalo nemalo preglavic tistim delodajalcem, ki niso bili
vešči prava in stroge pravne obličnosti vročanja po Zakonu o pravdnem postopku.
Ureditev disciplinske odgovornosti v ZDR-1 je bistveno različna od predhodne ureditve,
saj v razmerju med delavcem in delodajalcem na pogodbenih temeljih ni več enakega
pomena urejanja disciplinske odgovornosti kot v sistemu asociativnih delovnih razmerij.
Pri pogodbenem razmerju med delavcem in delodajalcem je razumljivo, da disciplinska
odgovornost v primeru, če delavec hudo krši določila pogodbe o zaposlitvi, privede do
odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Gre torej za ureditev, ko pride disciplinsko ukrepanje v
poštev le v primerih manjših kršitev s strani delavca. Za vse hujše primere pride v
poštev ustrezna oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi106.

3.1.1. Disciplinska odgovornost in sankcije po ZDR-1
ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v 172. členu:


»Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko
delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opomin ali
druge disciplinske sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so
določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.



Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja
delavca.



Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni zahteval
arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki
veljajo za sodno izvršbo.«

V členu so navedene disciplinske sankcije, ki jih sme delodajalec izreči, če so določene
v kolektivni pogodbi. Obravnavani člen širi možnost določanja disciplinskih sankcij na

106

Novak, Mitja, et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, 2008, str. 806 in 807.
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vse ravni kolektivnega dogovarjanja. V tem členu so naštete vrste disciplinskih sankcij,
ki jih delodajalec sme izreči disciplinsko odgovornemu delavcu. Ta člen kot disciplinske
sankcije navaja le opomin, druge sankcije pa primeroma (denarna kazen ali odvzem
bonitet) in to samo, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Člen
določa tudi, da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega
položaja delavca. V izogib nejasnostim, ZDR-1 v tretjem odstavku določa, da je sklep
delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni zahteval arbitražnega
ali sodnega varstva, izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo.
S tem se reši vprašanje, kdo je pristojen za izvršbo sklepa kot izvršilnega naslova, ali je
to sodišče, ali upravni organ (Carinske uprave RS).
Pogodbene obveznosti delavca, ki jih opredeljuje prvi odstavek 172. člena ZDR-1 so
tiste, ki so kot take opredeljene v PoZ (med delavcem in delodajalcem). Druge
obveznosti iz delovnega razmerja pa so temeljne obveznosti delavca, ki jih ZDR-1
določa od 33. do 42. člena. ZDR-1 med obveznostmi delavca določa: »Obveznost
opravljanja dela, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov s področja
varnosti in zdravja pri delu, obveznosti obveščanja delodajalca, prepoved škodljivega
ravnanja, obveznosti varovanja poslovne skrivnosti ter prepoved konkurence«.
Zastavlja se vprašanje razmejitve disciplinske odgovornosti delavca od redne ali
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca. Gre za vprašanje, kdaj je
kršitev pogodbenih obveznosti ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja podlaga za
disciplinsko odgovornost delavca, v katerih primerih pa so takšna ravnanja delavca
podlaga za bodisi redno, bodisi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani
delodajalca. Odgovor na navedeno vprašanje sem poiskal

v komentarju k

omenjenemu členu kjer je navedeno, da za disciplinsko odgovornost velja načelo
krivdne odgovornosti. ZDR-1 krivde ne opredeljuje; zato je treba stopnje krivde
presojati po civilno pravnih pravilih o krivdi. OZ107 v 135. členu določa, da je krivda
podana, kadar oškodovalec povzroči škodo namenoma ali iz malomarnosti.
Odgovornosti

za

prekršek

in

kaznivo

dejanje

ne

izključujeta

disciplinske

odgovornosti108. Disciplinski postopek poteka ločeno od kazenskega postopka109. Na

107

Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 83/01).

108

Selwyn, N.M. (2006) Law of Employment, 14.th edition (Oxford: Oxford University press), str. 326, navaja: »Če
izvedeni dokazi zadostno kažejo na krivdo, ima delodajalec pravico sprejeti ukrep; če pa obstaja dvom, bo delodajalec
zaradi poštenosti počakal na zaključek kazenskega postopka. Nadalje navaja, da če delavec prizna krivdo za kaznivo
dejanje pred sodiščem ali ga je sodišče spoznalo za krivega, je razumno, da bo delodajalec verjel, da je delavec storil
kaznivo dejanje.«.
109

Glej sodbo VS RS VIII Ips 517/2007 z dne 12. 1. 2009.
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teh relacijah ni prepovedi dvojnega kaznovanja za isto dejanje, ker se varujejo različni
interesi. Pri disciplinski odgovornosti prvenstveno interesi delodajalca, pri kaznovanju
za prekršek in kaznivo dejanje pa širši družbeni interesi. Disciplinska odgovornost
delavca je podana, če ne izpolnjuje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja. Pomembne obveznosti delavca, ki izhajajo iz določil ZDR-1 (od 33. do 42.
člena) so, da mora opravljati dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, vestno
opravljati delo, obveščati delodajalca o pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na
izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, vzdržati se škodljivih ravnanj za
delodajalca, varovati poslovne skrivnosti idr. Pogodbene obveznosti so tiste, ki jih
delavec prevzame s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, ki jo sklene z
delodajalcem (na primer krši pogodbo o izobraževanju; ali pogodbo o uporabi
službenega vozila za zasebne namene). ZDR-1 prepušča urejanje disciplinskih sankcij
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Določa le, da delodajalec lahko delavcu, ki je
spoznan za disciplinsko odgovornega, izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, ki
jih primeroma našteva (denarna kazen, odvzem bonitet idr.), če so določene v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Načelo individualizacije disciplinske sankcije je
pomembno načelo pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti in izrekanju sankcij.
Delodajalcu je v vsakem primeru posebej prepuščena presoja kaznovanja delavca.
Kljub temu, da delavec stori hudo kršitev, mu delodajalec lahko, glede na njegove
lastnosti, izreče milo sankcijo ali pa ga oprosti odgovornosti. Disciplinska sankcija ne
sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja delavca, zato se zaradi kršitve
delovne discipline delavcu ne sme izreči disciplinski ukrep prenehanja pogodbe o
zaposlitvi. Iz tega lahko sklenemo, da se disciplinsko sankcioniranje umika kot
instrument urejanja odnosov med delavcem in delodajalcem. Delodajalec ima možnost,
če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost s krivdnim ravnanjem, da mu lahko
redno (iz krivdnega razloga), ali izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Ugotavljanje
disciplinske odgovornosti lahko delodajalec oziroma zakoniti zastopnik izvede sam, ali
pa pooblasti drugo osebo ali pa disciplinsko komisijo. Disciplinska komisija že do sedaj
ni bila obvezen organ za ugotavljanje disciplinske odgovornosti; če pa jo delodajalec
želi pooblastiti, da v njegovem imenu ugotavlja disciplinsko odgovornost delavca, to
lahko stori«110.

110

Korpič – Horvat, Etelka, Senčur Peček, Darja, Mali komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), komentar k
172. členu, str.148.
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3.1.2. Izjava o očitanih kršitvah po ZDR-1
ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v 173. členu:


»Pred izrekom disciplinske sankcije mora delodajalec delavca pisno seznaniti z
očitanimi kršitvami in mu omogočiti, da se v razumnem roku, ki ne sme biti
krajši od treh delovnih dni, o njih izjavi, razen če obstajajo okoliščine, zaradi
katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.«

Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja delodajalec – fizična oseba oziroma, če je
delodajalec pravna oseba, osebe, določene v 18. členu tega zakona.
S tem členom se poenostavlja disciplinski postopek zagovora. Člen določa obveznost
delodajalca, da pred izrekom disciplinske sankcije delavca seznani z očitanimi
kršitvami in mu omogoči, da se o njih izjavi. Delodajalec pa ni dolžan omogočiti
zagovora, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo neupravičeno pričakovati, da
delavcu zagovor omogoči.
Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik
oziroma od njega pisno pooblaščena oseba, če z zakonom ni drugače določeno. Ni
torej zakonske ovire, da delodajalec ne bi mogel pooblastiti tudi v svojem podjetju tako
imenovane disciplinske komisije, ki bi v njegovem imenu ugotavljala disciplinsko
odgovornost delavca, vendar v skladu z zakonom to ni več potrebno111.
3.1.3. Vloga sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika v
disciplinskem postopku po ZDR-1
ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v 174. členu:


»V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če
delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.«

111

Novak, Mitja, et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, , 2008, str. 813: »S spremembo lastninskih odnosov
in s ponovno vzpostavitvijo klasičnega razmerja delavec – delodajalec se je tudi na področju ugotavljanja disciplinske
odgovornosti položaj bistveno spremenil. Ker ni javnega interesa, le delodajalec odloča o disciplinski odgovornosti
delavca, ni več potrebe po več stopnjah odločanja o disciplinski odgovornosti v podjetju, ni več skoraj »sodnega
postopka« v podjetjih in podobno. Če delodajalec ugotovi, da je delavec kršil pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja, ukrepa zoper delavca sam (ali od njega pooblaščena oseba)«.
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Enako kot pri postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi se zagotavlja varstvo pravic
delavcev v disciplinskem postopku prek sodelovanja sindikata ali sveta delavcev
oziroma delavskega zaupnika po pooblastilu delavca112.

3.1.4. Odločitev o disciplinski odgovornosti po ZDR-1
ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v 175. členu:


»Odločitev o disciplinski odgovornosti mora biti izražena v pisni obliki in
vročena osebi, na katero se nanaša.



Delodajalec mora odločitev o disciplinski odgovornosti obrazložiti.«

ZDR-1 več ne določa, da bi moral o disciplinski odgovornosti delodajalec izdati sklep,
ampak mora biti »odločitev« sprejeta v pisni obliki. Zakonodajalec je s tem želel slediti
načelu pogodbenosti delovnih razmerij, čeprav pri tem ni dosleden, ker ohranja sklep
pri izreku denarne kazni (tretji odstavek 172. člena). Pisna odločitev in njena
obrazloženost sta obvezna pogoja za veljavnost izrečene. Zoper odločitev o disciplinski
odgovornosti delavec lahko uveljavlja sodno varstvo po tretjem odstavku 200. člena
ZDR-1 in sicer v roku 30 dni od dneva vročitve odločitve o disciplinski sankciji113.
3.1.5. Izbira disciplinske sankcije
ZDR-1 izbiro disciplinske sankcije opredeljuje v kontekstu odločanja o disciplinski
odgovornosti. Pri izbiri disciplinske sankcije mora delodajalec upoštevati stopnjo krivde,
pomembne subjektivne in objektivne okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena, in
individualne lastnosti delavca114. Uveljavljeno je načelo individualizacije disciplinskih
sankcij. Pri izbiri disciplinske sankcije mora delodajalec upoštevati poleg določil 175.
člena ZDR-1 tudi določbo 172. člena, na podlagi katere se, razen opomina, lahko
izrekajo druge disciplinske sankcije pod pogojem, da so določene s kolektivno pogodbo

112

Po prejšnji ureditvi je imel sindikat dve pomembni pravici v disciplinskem postopku. Tako je moral biti obveščen o
uvedbi disciplinskega postopka in je imel v tej zvezi pravico podati svoje mnenje, do katerega se je moral disciplinski
organ tudi opredeliti, ter v obrazložitvi navesti, v kakšnem obsegu in iz katerih razlogov je mnenje sindikata pri svoji
odločitvi upošteval, oz. zakaj ga ni upošteval. Sindikat pa je lahko javnega uslužbenca v postopku tudi zastopal, če je
delavec to zahteval oz. v to privolil.
113

Korpič – Horvat, Etelka, Senčur Peček, Darja, Mali komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), komentar k
členu 175, str.150.
114

ZDR-1, 175. člen.
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na ravni dejavnosti. V takem primeru bo delodajalec izrekal druge sankcije, upoštevaje
kriterije, kolikor bodo s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeni.
3.1.6. Zastaranje disciplinskega postopka po ZDR-1
ZDR-1 opredeljuje disciplinsko odgovornost v 176. členu:


»Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca najkasneje v
enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh
mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.



Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi odločitve o
disciplinski odgovornosti.«.

V prvem odstavku obravnavanega člena je določen rok, v katerem mora delodajalec
odločiti o disciplinski odgovornosti delavca, v drugem odstavku pa je določen rok za
izvršitev disciplinske sankcije.
Glede na prejšnjo ureditev, ZDR-1 ne loči več zastaranja uvedbe in vodenja
disciplinskega postopka, ampak se zastaranje nanaša na sprejem odločitve
disciplinske odgovornosti delavca, ki zajema uvedbo in vodenje disciplinskega
postopka in mora biti sprejeta v subjektivnem roku enega meseca od dneva, ko je
delodajalec izvedel za kršitev oziroma v absolutnem roku treh mesecev od dneva, ko je
bila kršitev storjena. To pa pomeni, da se zastaralni rok do sprejema odločitve o
disciplinskem kaznovanju pomembno skrajšuje. Zastaranje izvršitve disciplinske
sankcije se ne spreminja. Izvršitev kaznovanja zastara v 30 dneh po vročitvi odločitve o
disciplinski odgovornosti.
Pravna posledica zastaranja po tem členu je, da po izteku roka disciplinskega postopka
ni več dovoljeno uvesti niti voditi naprej oziroma ne izvršiti disciplinske sankcije. Potek
rokov iz tega člena ima prekluzivni učinek.

Ob tem pa je potrebno dejansko stanje zadosti raziskati in morebitno disciplinsko
kršitev v zadostni meri dokazati, da bo postopek potrdila tudi Komisija za pritožbe pri
Vladi RS, ko bo odločala o morebitni pritožbi javnega uslužbenca, oziroma sodišče v
morebitnem delovnopravnem sporu. Tudi vročanje vseh dokumentov v disciplinskem

53

postopku mora biti hitro. S predlaganimi ukrepi bo lahko več disciplinskih postopkov
zaključenih preden bo nastopilo zastaranje vodenja disciplinskega postopka115.

3.2. Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih
ZJU/05116 posebej ne ureja disciplinske odgovornosti, s čimer je ureditev disciplinske
odgovornosti javnih uslužbencev izenačil z delavci. Do popolne uporabe ZDR-1 je
določil prehodno obdobje do sprejema kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti glede
disciplinskih sankcij. Po sedanji zakonski ureditvi (ZDR-1 in ZJU/05 in posebnih
zakonih) lahko delodajalec izvaja disciplinsko oblast nad delavcem oziroma javnim
uslužbencem.
Tako ZJU/05, ki v manjšem delu velja za vse javne uslužbence, v pretežnem delu pa
zgolj za državne uradnike, torej tudi za policiste, ureja nekatere posebnosti v zvezi s
postopki, ki se nanašajo na odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja.
Zakon kljub temu, da uslužbensko razmerje ureja kot pogodbeno razmerje, dopušča
njegovo enostransko spreminjanje. Postopki, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic pri
delodajalcu so še vedno dvostopenjski, pri čemer na prvi stopnji odloča predstojnik
(GDP), na drugi stopnji pa Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS.
ZJU/05 na področju postopkov varstva pravic in obveznosti iz delovnega razmerja še
vedno ohranja delovnopravni koncept, ki sta ga poznala ZDR z začetka devetdesetih
let in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja117.
Z novelo ZJU/05 so bile določbe o disciplinski odgovornosti črtane. Da ne bi prišlo do
pravne praznine, je v 85.118 členu v prehodnih in končnih določbah določeno prehodno
obdobje do popolne izenačitve disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev z delavci.

115

MNZ, Disciplinski postopki – usmeritve, 2010.

116

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05).

117

Krašovec, Darko, Postopek po ZJU in drugih predpisih, 2004, Podjetje in delo, l. 30, št. 6/7, str. 1246-1256.

118

Vsebina prvega in drugega odstavka 85. člena ZJU: (1) »Postopki odločanja o pravicah in obveznostih iz delovnih
razmerij, disciplinskih odgovornosti ter postopki ugotavljanja nesposobnosti, pričeti pred začetkom uveljavitve tega
zakona, se nadaljujejo pa do sedaj veljavnih določbah«.
(2) »V postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti se do sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti
uporabljajo določbe ZJU (Uradni list RS 35/05 -uradno prečiščeno besedilo) razen določb ki se nanašajo na odvzem
oziroma razrešitve s položaja, razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi P oZ« .
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ZDR-1 v 172. členu

določa, da delodajalec lahko delavcu, ki je spoznan za

disciplinsko odgovornega, izreče opomin. De lege ferenda se bo za zaposlene v
javnem sektorju, torej tudi za policiste, za disciplinske sankcije uporabljal ZDR-1,
vendar, ko bo področje disciplinskih sankcij urejeno s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti. ZJU v drugem odstavku 85.člena dopušča tudi denarno kazen, ne pa več
disciplinskih sankcij s katerimi se trajno

spremeni delovno pravni položaj javnega

uslužbenca, zato se zaradi kršitve delovne discipline javnemu uslužbencu - policistu ne
sme izreči disciplinskih ukrepov,

ki se nanašajo na odvzem oziroma razrešitev s

položaja, razrešitev naziva, imenovanje v eno stopnjo nižji naziv

in prenehanje

pogodbe o zaposlitvi.
Disciplinska odgovornost javnega uslužbenca - policista119, je podana, če ne izpolnjuje
pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Tako so javni uslužbenci
dolžni upoštevati določene obveznosti iz prvega dela ZJU o skupnih načelih sistema
javnih uslužbencev (obveznost izvrševanja javnih nalog na podlagi načela zakonitosti,
načela strokovnosti, načela častnega ravnanja120, omejitve in dolžnosti v zvezi s
sprejemanjem daril121, dolžnosti varovanja tajnih podatkov122, odgovornost za rezultate
dela123, dolžnost dobrega gospodarjenja pri uporabi javnih sredstev124. Upoštevati
morajo zgoraj navedene obveznosti, ki veljajo za delavce in izhajajo iz določil od 31.
do 40. člena ZDR-1. Javne uslužbence - policiste

zavezujejo tudi določila125, ki

določajo obveznost javnemu uslužbencu opravljati dela, določena v kolektivni pogodbi,
pogodbi o zaposlitvi, splošnem aktu in kodeksu etike; opravljanje dela po navodilih in
odredbah; opravljanje drugega dela izven opisa delovnega mesta; opravljati dodatno
delo v interesu delodajalca; opravljati dela v projektni skupini in manj zahtevna dela ter
upoštevati določilo o prepovedi opravljanja dejavnosti in konflikt interesov. Poleg
navedenih obveznosti je treba upoštevati še druge obveznosti po posebnih zakonih,
kot so Zakon o varnosti in zdravju pri delu, po katerem so tudi vsi javni uslužbenci
dolžni upoštevati pravila za zdravo in varno delo in drugih posebnih zakonov.

119

Ražman, Martina, »Disciplinska odgovornost Policista«, 2012, str.28.

120

ZJU, 8., 9. in 10. člen.

121

ZJU, 11. člen.

122

ZJU, 12. člen.

123

ZJU, 13. člen.

124

ZJU, 14. člen.

125

ZJU, od 93. do 100. člena.
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Disciplinski postopek uvede in vodi ter izreka in izvršuje disciplinske sankcije
predstojnik (GDP) ali od njega pooblaščeni vodja kadrovskega poslovanja. Delodajalec
lahko za vodenje disciplinskega postopka in odločanje o disciplinski odgovornosti
imenuje disciplinsko komisijo. Posebna ureditev velja za pravno varstvo. Javni
uslužbenec lahko sklep o disciplinski odgovornosti izpodbija v roku 8 dni od vročitve
pred pristojno Komisijo za reševanje sporov iz delovnega razmerja pri Vladi RS 126.
Komisija mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30 dni127. Javni uslužbenec lahko v
nadaljnjem roku 30 dni od vročitve sklepa komisije za pritožbe izpodbija odločitev
komisije pred pristojnim delovnim sodiščem ali arbitražo 128. V primerih, da je v
kolektivni pogodbi določeno, da individualne spore med delodajalcem in javnim
uslužbencem rešuje arbitraža, se lahko javni uslužbenec in delodajalec najkasneje v
roku 15 dni od odločitve o pritožbi oziroma od poteka roka za odločitev o pritožbi
sporazumeta o reševanju spora pred arbitražo. Arbitražna odločba ima enako veljavo
kot sodba sodišča. Izpodbija se lahko samo iz razlogov, določenih v Zakonu o
arbitraži129. Spor o disciplinski odgovornosti, pa enako kot velja za delavce, lahko
stranki rešita sami v mediacijskem postopku. Disciplinski postopek za javne
uslužbence je enak, kot velja za delavce. Delodajalec mora javnemu uslužbencu v
disciplinskem postopku izdati pisno obdolžitev in ga povabiti na zagovor; obvestiti
sindikat, če javni uslužbenec to zahteva in zaključiti disciplinski postopek s sklepom o
disciplinski odgovornosti.
Odgovornost javnih uslužbencev je neposredno povezana z zakonitim, strokovnim,
vestnim, pravočasnim, transparentnim, racionalnim in učinkovitim izvrševanjem javnih
nalog. Vpeti so v sistem odgovornosti, ki zajema, spoštovanje hierarhije, ravnanje v
skladu s pravili stroke in etike, ter implementirano zavezanost odprtosti, odgovornosti
do

državljanov,

operacionalizirana

uporabnikov.
z

Splošna

mehanizmi

zastavitev

ugotavljanja

sistema

disciplinske

odgovornosti
in

je

odškodninske

odgovornosti. Zakonodajalec je disciplinsko odgovornost začrtal s splošnim določilom,
da je javni uslužbenec – policist odgovoren za disciplinske kršitve obveznosti iz
delovnega razmerja. Disciplinski postopek je imel standardne elemente, vključno z
varovalkami, ki so ščitile pravice uslužbenca v postopku. Disciplinski ukrepi naj bi se

126

ZJU, 25. člen.

127

ZJU, drugi odstavek 39. člena .

128

ZJU, drugi odstavek 27. člena.

129

Zakon o arbitraži - ZArbit (Uradni list RS, št. 45/2008,40 člen), ob pogojih sedmega odstavka 24. člena ZJU.
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izrekali v skladu z načelom proporcionalnosti, predvidene sankcije pa segajo od
opomina do denarnih kazni.
3.2.1. Odločitve Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
Komisija za pritožbe130, kadar zakon tako določa, na način in v skladu s pogoji,
določenimi s Poslovnikom o delu Komisije za pritožbe131pristojna za:


odločanje o pritožbi zoper sklep organa prve stopnje o ugotovitvi disciplinske
odgovornosti javnega uslužbenca, torej tudi za policista in za



odločanje o pritožbi zoper sklep, s katerim javnemu uslužbencu preneha
delovno razmerje.

Komisija za pritožbe odloči o pritožbi takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh
od dneva, ko je Komisija za pritožbe prejela popolno pritožbo.
Temeljni procesni predpis, na podlagi katerega odloča Komisija za pritožbe po
uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih,132 je
Zakon o splošnem upravnem postopku133 (v nadaljevanju ZUP). Komisija za pritožbe v
skladu s prvim odstavkom 39. člena ZJU pri odločanju o pritožbah uporablja ZUP.
Glede na to, da se upoštevaje citirano določbo ZJU uporablja ZUP v celoti in ne
smiselno, se Komisija za pritožbe ob reševanju delovnopravnih zadev zaradi
neposredne uporabe ZUP in vseh njegovih institutov pogosto srečuje z mnogimi
težavami. Nasprotno pa ZJU glede odločanja o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev na prvi stopnji nikjer ni izrecno določil postopkovnega zakona, ki bi ga
moral pri tem uporabiti organ prve stopnje.
Na podlagi Poslovnika o delu Komisije za pritožbe se evidenca odločitev Komisije za
pritožbe zoper odločitve o pravicah in obveznostih vodi na sedežu Komisije za pritožbe.

130

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 ter vse nadaljnje spremembe in dopolnitve;
v nadaljevanju ZJU) je bila leta 2003 konstituirana Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS (v
nadaljevanju: Komisija za pritožbe), ki je pričela z delovanjem dne 21. 08. 2003.
131

Poslovnik o delu Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja, (št. 013 2-9/2005 z dne 18. 11. 2005).

132

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/2005).

133

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št 24/06 - uradno prečiščeno besedilo).
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Število obravnavanih disciplinskih zadev drugostopenjskega organa je v razmerju za
obdobje od 2004 do 2016 v trendu padanja.
Zaznati je trend zmanjšanja števila disciplinskih zadev. Razlog za ta upad Komisija za
pritožbe vidi v relativno zahtevnem postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti,
določenem z ZJU.
Pred novelo ZJU je Komisija za pritožbe na letni ravni obravnavala v povprečju
približno 90 zadev, medtem ko jih je bilo v letu 2006 le še 37, 2015 pa le 10. Organi
državne uprave in pravosodni organi se tako pogosteje odločajo za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi po 110. členu ZDR-1135. Dodaten razlog za velik upad števila
zadev je tudi sedanja nedorečenost izvedbe disciplinskega postopka.

134

Poročila o delu KPDR za leta 2004,2005,2006, 2007, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in polletje
2016, dostopno preko povezave www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/, z dne 02.07.2016.
135

Korpič – Horvat, Etelka, Senčur Peček, Darja, Mali komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), komentar k
členu 110, str. 92.
»V prvem odstavku so taksativno (izčrpno) našteti vsi razlogi za izredno odpoved s strani delodajalca. Že doslej so se
med razloge uvrščale kršitve delavca, ki imajo znake kaznivega dejanja, hujše kršitve pogodbenih obveznosti, storjene
naklepoma ali iz velike malomarnosti, delavčeva petdnevna odsotnost z dela brez opravičila, primer, ko delavec iz
različnih razlogov (zaporna kazen, varnostni ukrep in podobno) dela ne more opravljati več kot šest mesecev; odklonitev
opravljanja dela pri delodajalcu prevzemniku (v primeru spremembe delodajalca), dejstvo, da se delavec v petih dneh
po prenehanja razloga za suspenz neopravičeno ne vrne na delo in zloraba bolniške odsotnosti. Po novem lahko
delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi v primeru, če je le-ta kot kandidat v postopku izbire
predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela (nova tretja alineja). Med razlogi za
izredno odpoved pa ni več razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, saj je to sedaj razlog za redno odpoved.
V primeru izredne odpovedi pogodba o zaposlitvi preneha veljati naslednji dan po tem, ko je bila odpoved vročena
delavcu. Drugače je le v primeru izredne odpovedi po četrti alineji prvega odstavka. Če se delavec v primeru petdnevne
neopravičene odsotnosti do vročitve odpovedi ne vrne na delo, mu pogodba o zaposlitvi preneha s prvim dnem
neupravičene odsotnosti (drugi odstavek).V tretjem odstavku je urejena možnost delodajalca, da v primeru navedenih
odpovednih razlogov delavcem ob uvedbi postopka izredne odpovedi (se pravi hkrati s tem, ko delavca seznani s
kršitvami v skladu z drugim odstavkom 85. člena) prepove opravljati delo za čas postopka«.
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Komisija za pritožbe kot drugostopenjski disciplinski organ lahko pritožbo zavrže,
zavrne, ali pa ji ugodi. Če pritožbi ugodi, lahko izpodbijan sklep razveljavi in zadevo
vrne prvostopenjskemu organu v novo odločanje, izpodbijan sklep razveljavi in
disciplinski postopek ustavi ali pa izpodbijan sklep spremeni. Komisija za pritožbe
zavrže s sklepom prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storil
disciplinski organ prve stopnje.
Disciplinski organ s sklepom zavrne ugovor kot neutemeljen in potrdi odločitev
disciplinskega organa prve stopnje, če spozna, da niso podani razlogi, iz katerih se
odločitev prvostopenjskega disciplinskega organa izpodbija oziroma niso podani
razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti. Komisija za pritožbe s sklepom
razveljavi sklep disciplinskega organa prve stopnje, če ugotovi, da je podana bistvena
kršitev določb postopka in vrne zadevo disciplinskemu organu prve stopnje, da opravi
novo ustno obravnavo. V sklepu odloči tudi o tem, katera dejanja, ki jih zajema
bistvena kršitev določb postopka, se razveljavijo, prav tako pa mora navesti, katero
bistveno kršitev postopka je ugotovil in v čem je kršitev.
Če disciplinski organ ugotovi, da je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja
ugotoviti nova dejstva in izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe
materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, s sklepom razveljavi
odločitev o

disciplinski odgovornosti in

vrne zadevo

v ponovno

odločanje

disciplinskemu organu prve stopnje. V tem primeru v obrazložitvi sklepa navede, v čem
so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja.
V obrazložitvi sklepa mora komisija za pritožbe organ presoditi navedbe pritožbe, ki so
odločilnega pomena, in navesti razloge, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti.
Komisija za pritožbe lahko odločitev prvostopenjskega disciplinskega organa spremeni:


če je na podlagi izvedene ustne obravnave ugotovil drugačno dejansko
stanje, kot je bilo ugotovljeno pred prvostopenjskim disciplinskim organom;



če je disciplinski organ prve stopnje zmotno presodil listine ali posredno
izvedene dokaze, njegova odločitev pa se opira samo na te dokaze;



če je disciplinski organ prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepal
na obstoj drugih dejstev, odločitev pa se na ta dejstva opira;
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če misli, da je dejansko stanje v odločitvi disciplinskega organa prve stopnje
pravilno ugotovljeno, da pa je disciplinski organ prve stopnje zmotno uporabil
materialno pravo.

Komisija za pritožbe ne sme spremeniti odločitve v škodo javnega uslužbenca.
Prepoved spremembe v škodo javnega uslužbenca velja tudi za prvostopenjski
disciplinski organ, če mu je zadeva vrnjena v ponovno obravnavanje in odločanje. Ta
prepoved ne velja, če je v drugem postopku prvostopenjski disciplinski organ sočasno
obravnaval tudi nove kršitve, ki so bile bodisi na novo odkrite, ali pa jih je javni
uslužbenec storil med izvedbo disciplinskega postopka. Komisija za pritožbe po
odločitvi vrne celoten spis z zadostnim številom overjenih prepisov svoje odločitve
disciplinskemu organu prve stopnje, da jih vroči javnemu uslužbencu oziroma
pooblaščencu delavca. Če je komisija za pritožbe vrnila zadevo disciplinskemu organu
prve stopnje v ponovno odločanje, mora ta opraviti vsa pravna dejanja in obravnavati
vsa sporna vprašanja, na katera je opozoril drugostopenjski disciplinski organ v svojem
sklepu.
3.2.1.1. Primeri iz prakse Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja


Pritožba zoper sklep o izvršitvi disciplinskega ukrepa136

Javni uslužbenec, je bil s sklepom

spoznan za disciplinsko odgovornega za težjo

disciplinsko kršitev po 4. točki drugega odstavka 123. člena ZJU in mu je bila na
podlagi 1. točke drugega odstavka 124. člena ZJU kot disciplinski ukrep izrečena
denarna kazen v višini 20% plače za polni delovni čas, izplačane za mesec, v katerem
je bila storjena kršitev. Policijska uprava mu je v nadaljevanju ponudila v podpis
soglasje za obremenitev plače, vendar ga javni uslužbenec ni želel podpisati, zato mu
je bil izdan sklep o izvršitvi disciplinskega ukrepa.
Zoper sklep je javni uslužbenec vložil pritožbo ker je menil, da je izpodbijani sklep
nezakonit, pri čemer se je skliceval na drugi odstavek 136. člena Zakona o delovnih

136

Sklep Vlade Republike Slovenije, Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja, št.: 10051-693/2009/2 z dne
08.07.2009, dostopno preko povezave
http://www.arhiv.mju.gov.si/si/delovna_razmerja_in_stipendiranje/komisija_za_pritozbe_iz_dr_pri_vladi_rs/praksa_kpdr/i
ndex.html .
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razmerjih, ki določa, da delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega
pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila.
Senat Komisije za pritožbe je bil mnenja, da je sklep o disciplinski odgovornosti, s
katerim se javnemu uslužbencu izreče tudi sankcija za storjeno lažjo oz. težjo
disciplinsko kršitev, izvršilni naslov za izvršitev disciplinskega ukrepa. To posledično
pomeni, da sankcije zaradi storjene disciplinske kršitve ni mogoče primerjati z navadno
terjatvijo delodajalca do delavca, zato uporaba drugega odstavka 136. člena ZDR ne
pride v poštev. Delodajalec ni dolžan iskati soglasja od disciplinskega kršitelja za
izvršitev disciplinskega ukrepa, saj gre za sankcioniranje disciplinsko odgovorne
osebe.


Pritožba zoper sklep o disciplinski odgovornosti (napačna uporaba
pravnega predpisa) 137

Zoper javno uslužbenko-policistko, je bil izdan sklep o disciplinski odgovornosti, pri
čemer so bili kot pravna podlaga navedeni 174. do 180. člen Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2007 in 103/2007, v nadaljevanju ZDR). Kot disciplinski
ukrep ji je bil izrečen pisni opomin.
Senat Komisije za pritožbe je odločil da so bili z 58. členom ZJU-B resda črtani členi
od 122 do134, vendar je bilo v drugem odstavku 85. člena ZJU-B izrecno določeno, da
se v postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti do sklenitve kolektivne pogodbe
na ravni dejavnosti še naprej uporabljajo določbe ZJU, razen določb o odvzemu
položaja oziroma razrešitve s položaja, razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo
nižji naziv in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kolektivna pogodba za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/2008 in nasl.), ki je začela veljati dne 11.06.2008, je uredila le
osnovne plače, delovno uspešnost in dodatke, ne pa tudi disciplinskega postopka. Na
podlagi ZJU-B se disciplinski postopek zoper javne uslužbence, zaposlene v državnih
organih in v upravah lokalnih skupnosti, še naprej vodi po določilih ZJU, kar je
delodajalec očitno spregledal, in ne po določilih ZDR.

137

Sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS na 468. seji z dne 29.02.2012, dostopno preko
povezave
http://www.arhiv.mju.gov.si/si/delovna_razmerja_in_stipendiranje/komisija_za_pritozbe_iz_dr_pri_vladi_rs/praksa_kp
dr/index.html .
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Poleg napačne uporabe pravnega predpisa iz disciplinskega spisa izhaja, da je
delodajalec kombiniral prvine dveh postopkov: disciplinskega postopka in postopka
redne odpovedi o zaposlitvi iz krivdnega razloga, kar je povsem nedopustno. Gre
namreč za dva različna, povsem samostojna postopka, kjer je eden urejen z določili
ZJU, drugega pa v celoti ureja ZDR-1. Tako je delodajalec v konkretnem primeru po
eni strani izdal sklep o disciplinski odgovornosti in se zapisnik o zagovoru prav tako
nanaša na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja v smislu disciplinskega postopka,
po drugi strani pa je bila pritožnica dne 13.12.2011 vabljena na zagovor s pisno
obdolžitvijo v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, dne
01.07.2011 pa ji je bil izdan opomin o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar je
spet del postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.


Pritožba zoper sklep o izvršitvi disciplinskega ukrepa138

V četrtem odstavku 128. člena ZJU je izrecno določeno, da izvršitev disciplinskega
ukrepa za disciplinske kršitve zastara v dveh mesecih od dneva dokončnosti sklepa.
Sklep disciplinskega organa prve stopnje z dne 24.03.2010 je postal dokončen z dnem,
ko je bil sklep Komisije za pritožbe, z dne 05.05.2010 vročen pooblaščenem
zagovorniku javnega uslužbenca, odvetniku, z 18.05.2010 in ne s 05.05.2010, ko je bil
navedeni sklep Komisije za pritožbe izdan. Dvomesečni zastaralni rok za izvršitev
disciplinskega ukrepa se je iztekel šele 18.07.2010 in ne že 05.07.2010, kot je zmotno
navajal pritožnik. Izvršitev disciplinskega ukrepa pomeni izvršitev sankcije za storjeno
disciplinsko kršitev, za izvršitev sankcije pa se ne zahteva soglasje disciplinsko
odgovornega javnega uslužbenca. Izpodbijani sklep o izvršitvi disciplinskega ukrepa,
po oceni senata Komisije za pritožbe sicer ni nezakonit, je pa nepotreben, saj bi bil
disciplinski ukrep lahko izvršen že z 18.05.2010. Kar zadeva pritožnikov predlog za
odlog izvršbe, senat Komisije

poudarja, da je izvršljivost sklepa o disciplinski

odgovornosti vezana na dokončnost navedenega akta in ne na pravnomočnost, kot to
zmotno meni pritožnik. Upoštevajoč dikcijo četrtega odstavka 128. člena ZJU dejstvo,
da je pritožnik vložil tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem tako ni ovira za izvršitev
dokončnega sklepa o disciplinski odgovornosti.


Pritožba zoper sklep o disciplinski odgovornosti (zastaranje uvedbe
disciplinskega postopka) 139

138

Sklep št.: 10051-595/2010/2, z dne,11.8.2009 Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike
Slovenije, http://www.arhiv.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/KPDR/Disciplinski_postopek1.pdf.
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Zoper javnega uslužbenca - policista je bil izdan sklep o disciplinski odgovornosti,
zaradi lažje disciplinske kršitve po 1. točki prvega odstavka 123. člena ZJU v zvezi z
drugim odstavkom 85. člena ZJU-B. Za opisano disciplinsko kršitev je bil javnemu
uslužbencu kot disciplinski ukrep izrečen opomin.
Zoper citirani sklep o disciplinski odgovornosti je javni uslužbenec vložil pritožbo zaradi
zastaranja uvedbe disciplinskega postopka po prvem odstavku 128. členu ZJU. Po
mnenju pritožnika se je izvedelo za kršitev in za storilca najpozneje dne 23.08.2013, ko
je pritožnik povedal komandirju Policijske postaje, da v času od 23.15 dne 20.08.2013
do 07.00 ure dne 21.08.2013 ni opravljal fizičnega nadzora omenjenih tujcev, ampak le
preko video nadzornega sistema.
Senat Komisije za pritožbe je ugotovil, da je bil sklep o uvedbi disciplinskega postopka,
z dne 26.09.2013 izdan prepozno. Uvedba disciplinskega postopka za lažjo
disciplinsko kršitev v skladu s prvim odstavkom 128. člena ZJU v zvezi z drugim
odstavkom 85. člena ZJU-B zastara v enem mesecu, ko se je izvedelo za lažjo
disciplinsko kršitev in za storilca oziroma v dveh mesecih od dneva, ko je bila
disciplinska kršitev storjena. Drugostopenjski organ pri tem opozarja, da se disciplinski
postopek med drugim tudi v tem delu razlikuje od postopka izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi. V drugem odstavku 109. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/2013 – v nadaljevanju ZDR-1) je namreč določeno, da je treba izredno
odpoved podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved,
medtem ko ZJU v prvem odstavku 128. člena določa zastaralni rok en mesec, ko se je
izvedelo za kršitev in za storilca, kar je nekaj povsem drugega. Datum 05.09.2013, ki
ga navaja disciplinska komisija prve stopnje kot dan, ko se je izvedelo za kršitev in za
storilca, je lahko dan, ko je bil razlog za disciplinski postopek ugotovljen, za kršitev in
za storilca pa se je izvedelo že bistveno prej, in sicer že dne 21.08.2013.
3.2.2. Sodno reševanje spora
Sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem lahko javni uslužbenec zahteva v 30
dneh od dneva vročitve sklepa komisije za pritožbe oziroma od dneva, ko poteče rok
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Sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS z dne 20.11.2013, dostopno preko povezave
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/komisija_za_pritozbe_iz_delovnega_razmerja/praksa_kpdr/ .
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za izdajo sklepa komisije za pritožbe. Če zoper sklep ni dovoljena pritožba, začne teči
ta rok z vročitvijo sklepa prve stopnje140.
Zoper odločitev drugostopenjskega disciplinskega organa ima javni uslužbenec pravico
do vložitve tožbe pred delovnim sodiščem. Kljub uveljavljanju sodnega varstva postane
odločitev disciplinskega organa dokončna in izvršljiva. Javni uslužbenec, ki z odločitvijo
drugostopenjskega disciplinskega organa ni zadovoljen, ima možnost sodnega
preizkusa odločitve disciplinskega organa v roku 30 dni od vročitve. Rok za pritožbo in
rok za vložitev tožbe sta prekluzivna in s potekom roka javni uslužbenec izgubi pravico
do pravnega varstva141.

Spori iz delovnih razmerij in s tem tudi glede disciplinske odgovornosti, se v Sloveniji
rešujejo pred delovnimi sodišči142, (v nadaljevanju ZDSS-1). Ker je procesno pravna
ureditev postopka pred delovnimi sodišči dokaj skromno urejena, se v teh sporih
skladno z določili člena 19 ZDSS-1 uporabljajo določila ZPP. Navedeno pomeni, da
veljajo tako za delavca, kot tudi za delodajalca vsa temeljna načela pravdnega
postopka. Prav zaradi uporabe načel, še zlasti dispozitivnosti in razpravnega načela,
se predvsem od delavca terja precej več aktivnosti in angažiranosti kot pa v
disciplinskem postopku.

3.2.3. Primeri iz sodne prakse


Zastaranje disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko kršitev - javne
uslužbenke – policistke143

140

Povzeto po sklepu Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1238/2014, dne, 12.03.2015, dostopno preko
povezave http://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/2012032113079850/ dne, 20.07.2016: »Javni uslužbenec mora v skladu
s 25. členom ZJU ter v povezavi z 200. členom ZDR-1 v roku 30 dni od vročitve uveljavljati zgolj ugotovitev
nezakonitosti odpovedi, ni pa mu potrebno v tem roku uveljavljati ugotovitve nezakonitosti samega sklepa (odločitve), ki
se nanašajo na druge pravice in obveznosti, temveč sodno varstvo lahko uveljavlja tako, da zahteva nasprotno od
tistega, kar je odločil delodajalec«.
141

Javni uslužbenec ima pravico do sodnega varstva tudi v primeru molka organa. Če drugostopenjski disciplinski
organ v roku 30 dni od vložitve pritožbe o njej ne odloči, ima delavec pravico do sodnega varstva.

142

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih - ZDSS-1, konkretneje v 5. členu.

143

Povzeto po sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 527/2015, dostopno preko povezave
www.sodisce.si/vsrs, dne 01.07.2016.
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V 128. členu ZJU je določeno, da uvedba disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko
kršitev zastara v enem mesecu od dneva, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko kršitev
in storilca, oziroma v dveh mesecih od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena
(prvi odstavek 128. člena ZJU). ZJU pa v šestem odstavku 128. člena določa, da
vodenje disciplinskega postopka zastara v vsakem primeru, ko poteče trikrat toliko
časa, kot ga zahteva zakon za zastaranje uvedbe disciplinskega postopka, v vsakem
primeru pa v enem letu od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev. Za lažjo
kršitev in storilca (tožnica je v času, ko je bila z razporedom odrejena k opravljanju
delovnih nalog policistke kontrolorke odšla v žensko garderobo, za sabo z notranje
strani zaklenila vrata tako, da je pustila ključ v ključavnici in s tem onemogočila
odpiranje zunanje strani ter zaspala) je tožena stranka izvedela že ob sami storitvi lažje
kršitve, to je dne 27.09.2013, saj je disciplinsko kršitev ugotovil osebno komandir
Policijske postaje ob osebni kontroli sodelavcev. Ker je od storitve disciplinske kršitve
dne 27.09.2103, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko kršitev in za storilca, pa do
odločanja disciplinskega organa druge stopnje dne 08.01.2014 preteklo več kot tri
mesece (trikrat toliko časa, kot ga zakon zahteva za zastaranje uvedbe disciplinskega
postopka, ki je v konkretnem primeru en mesec), je vodenje disciplinskega postopka na
podlagi šestega odstavka 128. člena ZJU zastaralo. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi
tožnice ugodilo in odločbo disciplinske komisije in sklep Komisije za pritožbe kot
nezakonita razveljavilo.

Gre torej za tako imenovani subjektivni in objektivni zastaralni rok, ki sta v tem primeru
odločilnega pomena za disciplinsko odgovornost policistke. Subjektivni rok je
enomesečni rok, ki bi ga delodajalec v tem primeru moral spoštovati, saj je komandir
PP istega dne 27.09.2013 zvedel za kršitev in storilko. Zato bi se moral ta postopek
uvesti znotraj tega roka, kar pa pomeni, da objektivni rok, ki je v tem primeru trimesečni
kot tudi enoletni ne prideta v poštev. Gre torej za spoštovanje subjektivnega roka, ki je
kot je navedeno odločilnega pomena. Zato utemeljeno menim, da je pritožbeno sodišče
ravnalo prav, ko je pritožbi tožnice ugodilo.


Pravna kvalifikacija disciplinske kršitve144

Sodišče pri presoji izrečenega disciplinskega ukrepa ni vezano na pravno kvalifikacijo
disciplinske kršitve, vezano je na dejanske očitke disciplinskih organov. Ker se je

144

Povzeto po Sodbi VDSS, Pdp 60/2006, dostopno preko povezave http://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/40402/
dne 27.06.2016.
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tožnici (javni uslužbenki - policistki) v disciplinskem postopku v okviru težje disciplinske
kršitve očital zgolj namen pridobitve nepremoženjske koristi (in to ne le v smislu pravne
kvalifikacije, ampak tudi v smislu dejanskih očitkov) kot eden izmed znakov kaznivega
dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 1. odstavku 261. člena KZ,
katerega sodišče ni ugotovilo, sodišču ni mogoče očitati, da bi moralo samo ugotavljati,
ali je podan znak kvalificirane oblike istega kaznivega dejanja po 3. odstavku 261.
člena KZ (namen pridobitve premoženjske koristi).
Da sodišče ni vezano na pravno kvalifikacijo disciplinske kršitve, temveč na dejanske
očitke disciplinskih organov, je Višje sodišče v svoji odločitvi glede vložene pritožbe
delodajalca zavzelo stališče, da četudi pritožba stranke zatrjuje, da sodišče ni vezano
na pravno kvalifikacijo disciplinske kršitve, pa pritožba neutemeljeno uveljavlja, da bi
moralo

sodišče

prve

stopnje,

četudi

se je

tožnici

očitala

zgolj

pridobitev

nepremoženjske koristi (in to ne le v smislu pravne kvalifikacije, ampak tudi v smislu
dejanskih očitkov), samo ugotavljati, ali je imela tožnica morebiti namen pridobiti zase
ali za koga drugega premoženjsko korist, kar pa je znak kvalificirane oblike kaznivega
dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 3. odstavku 261. člena KZ.
Delodajalec javni uslužbenki (policistki) ni očital namena pridobitve premoženjske
koristi, ne v disciplinskem in ne v sodnem postopku .


Premoženjska
odgovornost

škoda

kot

eden

od

elementov

za

disciplinsko
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Tožena stranka je tožniku zakonito izrekla disciplinski ukrep opomin, ker je nevestno
hranil službeno opremo (alkotest), tako da se je ta izgubila, zaradi česar je toženi
stranki nastala materialna škoda.
Očitana kršitev izpolnjuje tudi splošni opis kršitve vsebovan v uvodni določbi 13. točke
pogodbe o zaposlitvi, na katero se izpodbijani sklep o disciplinski odgovornosti prav
tako sklicuje, da se je javni uslužbenec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na
naravo dela, ki ga opravlja, ter glede na naravo dejavnosti delodajalcu materialno ali
moralno škodujejo, ali bi lahko škodovala interesom delodajalca.

145

Povzeto po sodbi VDSS, Pdp 521/2012, dostopno preko povezave http://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/40402/
dne 27.06.2016.
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Za ugotovitev, da je toženi stranki nastala škoda, ni potrebno, da je ta škoda izražena v
knjigovodski vrednosti izgubljene stvari, saj je kot škodo potrebno opredeliti že zgolj
dejstvo, da tožena stranka izgubljenega alkotesta nima več. Pravilno je stališče KPDR
iz delovnega razmerja pri Vladi RS, da višina škode za disciplinski postopek ni
relevantna, prav tako tudi ne knjigovodska vrednost delovnega sredstva, saj za kršitev
iz 7. alinee 13. točke pogodbe o zaposlitvi zadošča, da je prišlo do škodnih posledic,
kar se je v konkretnem primeru tudi zgodilo. Zato je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je
tožena stranka tožniku zakonito izrekla disciplinski ukrep opomina. Pravilno je stališče
sodišča prve stopnje, da je glede disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev še
vedno potrebno uporabljati določbe Zakona o javnih uslužbencih146. Ta v 1. točki 1.
odstavka 123. člena kot lažjo disciplinsko kršitev opredeljuje kršitve delovnih
obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi ter
splošnimi in posamičnimi akti organa. Prvi odstavek 124. člena Zakona o javnih
uslužbencih147 pa kot disciplinska ukrepa za lažje disciplinske kršitve predvideva
opomin in denarno kazen v višini največ 15% plače za polni delovni čas, izplačane za
mesec, v katerem je bila storjena lažja kršitev. Tožnikovo ravnanje, pomeni lažjo
kršitev delovnih obveznosti, določenih s pogodbo o zaposlitvi, storjeno iz malomarnosti,
zato se je tožena stranka utemeljeno odločila za najblažji možni disciplinski ukrep,
opomin.

3.2.4. Izvršitev disciplinskih ukrepov
Ne glede na vrsto izrečenega disciplinskega ukrepa je treba dokončen disciplinski
ukrep izvršiti v dveh mesecih od dokončnosti sklepa, s katerim je bil disciplinski ukrep
izrečen148, sicer izvršitev disciplinskega ukrepa ni dopustna.
Če se javni uslužbenec strinja z izvršitvijo dokončnega disciplinskega ukrepa denarne
kazni, mu delodajalec ponudi v podpis izjavo. Navedena izjava pomeni strinjanje
javnega uslužbenca s tem, da delodajalec svojo terjatev pobota s svojo obveznostjo
plačila plače. Če javni uslužbenec izjave ne poda, je treba dokončno odločitev
disciplinskega organa izvršiti skladno z določili šestega odstavka 129. člena ZJU, ki

146

(ZJU UPB1, Ur. l. RS, št. 35/2005).

147

(ZJU UPB1, Ur. l. RS, št. 35/2005).

148

Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 56/02 z dne 28. 6. 2002), vsebina četrtega odstavka 128.
člena.
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določa, da disciplinske ukrepe izvršuje predstojnik. Disciplinski organ bo po tem, ko bo
ugotovil, da je sklep o disciplinski odgovornosti javnega uslužbenca v postopku postal
dokončen, o tem obvestil predstojnika in mu v izvršitev odstopil sklep s klavzulo o
dokončnosti. Predstojnik bo javnega uslužbenca, ki mu je bila v disciplinskem postopku
z dokončnim sklepom disciplinskega organa izrečena denarna kazen, najprej pozval,
da podpiše predlog sporazuma, na podlagi katerega bo privolil v izvršitev denarne
kazni. Na podlagi takšne pisne izjave javnega uslužbenca bo delodajalec denarno
pobotal s svojo obveznostjo plačila plače javnega uslužbenca. V primeru, da javni
uslužbenec soglasja ne bo podal, bo moral predstojnik izdati sklep, na podlagi katerega
bo odločil o obveznosti javnega uslužbenca, da mora plačati denarno kazen, ki mu je
bila izrečena z dokončnim sklepom disciplinskega organa in da se to izvrši tako, da se
delavcu denarna kazen odtegne od plače. Seveda bo obrazložitev sklepa temeljila na
dejstvu izrečenega disciplinskega ukrepa, ki je bil javnemu uslužbencu izrečen z
dokončnim sklepom disciplinskega organa. Sklep pa bo moral vsebovati tudi pravni
pouk o možnosti pritožbe na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja. Z
dokončnostjo tega sklepa bo delodajalec javnemu uslužbencu denarno kazen odtegnil
od neto plače.

3.3. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
Policija je v zadnjih dvajsetih letih doživela kar nekaj korenitih organizacijskih
sprememb. Pogosto pa se je v vseh teh letih spreminjal najprej Zakon o notranjih
zadevah in kasneje tudi Zakon o policiji, po katerem je policija leta 1998 postala organ
v sestavi ministrstva.

Tako je Zakon o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju ZODPol) normativna
podlaga za sodobno policijsko organizacijo, ki se razvija v smer decentralizacije
oziroma
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njeno
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in

jasno
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specifičnosti
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. Ta zakon ureja naloge,

organizacijo in vodenje policije, razmerje Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljevanju

ministrstvo)

do

policije,
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in
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ter
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delovnopravnih razmerij zaposlenih v policiji, izobraževanje, usposabljanje in
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Smiselno povzeto po vsebini predgovora ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka v brošuri Zakona o
organiziranosti in delu v Policiji, ki jo je izdalo jo je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 6.
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raziskovalno dejavnost, pomožno policijo, sodelovanje ter povezovanje policije z
drugimi subjekti ter delovanje policije v izrednem in vojnem stanju.

3.4. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

Ta zakon ureja naloge, organizacijo in vodenje policije, razmerje Ministrstva za
notranje zadeve (v nadaljevanju ministrstvo) do policije, pravice in obveznosti ter
posebnosti delovnopravnih razmerij zaposlenih v policiji, izobraževanje, usposabljanje
in raziskovalno dejavnost, pomožno policijo, sodelovanje ter povezovanje policije z
drugimi subjekti ter delovanje policije v izrednem in vojnem stanju.

Vsebina Zakona o nalogah in pooblastilih policije zajema kompleksno vsebino
varnostnih pooblastil, katere v pretežni meri že uporablja slovenska policija pri
opravljanju nalog. Ne glede na to, da so posamezne naloge in pooblastila obravnavana
tudi v drugih procesnih predpisih, so v tem zakonu prvič v samostojni Sloveniji v
konceptualnem smislu bolj sistematično obdelana varnostna pooblastila, ki jih spremlja
tudi široka pojasnitev temeljnih pojmov, načel in drugih določb, ki skrbijo za sistematiko
ureditve150.
3.4.1. Hierarhije v policijski organizaciji

Z vidika disciplinske odgovornosti policistov je hierarhija v policijski organizaciji
pomemben dejavnik. Policisti ki

opravljajo naloge v uniformi jo imajo pravico in

dolžnost nositi v skladu s predpisom, ki ga izda minister. Uniformo, položajne oznake in
simbole Policije določi Vlada RS. Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se
morajo pred tem legitimirati s službeno izkaznico. Opustitev navedenih dolžnih ravnanj
predstavlja disciplinsko kršitev policistov, ki jo pa ugotavlja neposredno nadrejeni
policistu, ki je dolžno ravnanje opustil (npr. v postopku v civilni obleki se policist ni

150

Pri pripravi zakona so bile dosledno upoštevane mednarodne konvencije s področja varstva človekovih pravic, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo in priporočila domačih in tujih institucij ter organizacij, ki se ukvarjajo z varovanjem
človekovih pravic v policijskih postopkih (CAT - Odbor proti mučenju OZN, CPT – Odbor Sveta Evrope za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ipd.). Izhodišča pri pripravi zakona so bile tudi
opravljene notranje in zunanje analize, raziskave in projekti, ugotovitve nadzorov, poročila Varuha človekovih pravic,
relevantne sodne prakse in odločitev Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice ter teorija in
praksa sodobnih demokratičnih policij. Pred izdelavo osnutka predloga zakona je bil izdelan pregled predlogov notranje
in zunanje javnosti, ki so bili posredovani ob različnih priložnostih od leta 2005 dalje. Prav tako je bil izdelan pregled
primerjalno pravne ureditve policijskih pooblastil v Zvezni republiki Nemčiji, Kraljevini Španiji, Kraljevini Švedski in
Republiki Hrvaški. Pri obravnavanju posameznih policijskih pooblastil pa smo se zgledovali tudi po rešitvah, ki so
uveljavljene v nekaterih drugih državah (ureditev pooblastil Bavarske policije, Republike Avstrije, Republike Madžarske,
Republike Srbije, Republike Slovaške, Združenih držav Amerike ipd.).
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izkazal s službeno izkaznico).Medsebojni odnosi so urejeni s Pravili policije, kjer je
določeno, kdo je nadrejeni policist in način medsebojnega komuniciranja od
pozdravljanja z roko in podobno. V navedenem podpoglavju bom pojasnil strukturo nad
in podrejenosti, ki je v disciplinskih postopkih zelo pomembna tako v fazi izobraževanja
za poklic policista kot pri neposrednem izvajanju policijskih nalog v policijskih enotah.
Policija ima z zakonom predpisane naloge najširše v ZODPol in ZNPPol (pred
sprejetjem obeh zakonov je vsebino urejal ZPol). Za posamezna področja policijskega
dela so naloge podrobno določene v področnih zakonih. Zakon o kazenskem postopku
predpisuje naloge policije v predkazenskem postopku, zakonodaja o varnosti cestnega
prometa (Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih, Zakon o
voznikih in Zakon o cestah), Zakon o nadzoru državne meje predpisuje naloge policije
pri varovanju državne meje in opravljanju mejne kontrole. Za izvajanje predpisanih
nalog potrebuje policija zakonsko določena pooblastila. Policiji so dana kot orodje za
to, da lahko uspešno in učinkovito opravlja z zakoni in podzakonskimi predpisi
določene naloge. Policijska pooblastila lahko opredelimo kot mandat, ki ga policija
potrebuje za uspešno opravljanje z zakonom določenih nalog.
Vedno so se v vrstah policije našli posamezniki, skupine ali celo enote, ki so prekršile
načela svojega poklica. Policijska deviantnost je še zlasti zaskrbljujoča iz dveh
razlogov. Prvič, gre za deviantnost tistih, katerih naloga je, da bi deviantnost
preprečevali, in drugič, deviantnost v poklicu, katerega pripadniki imajo pravico
uporabiti sredstva prisile vse do smrtonosnih sredstev in ki imajo dostop do cele vrste
zaupnih podatkov o posameznikih, je lahko še posebej nevarna151.
Hierarhično strukturiran model organizacije kot je policija je v svojem razvoju
posnemala organizacijske modele, ki so bili na voljo: vojaška organizacija, upravna
organizacija, verska organizacija. Vertikalna dimenzija organizacije je bila namenjena
kontroli aktivnosti in enosmernemu pretoku informacij navzgor in ukazov navzdol.
Znotraj tega je bila horizontalna dimenzija organizacije namenjena koordinaciji
aktivnosti. V policijskih organizacijah hierarhija pomeni delitev dela, ki v skladu s
hierarhijo zaporedja in soodvisnostmi, porazdeli faze delovnega procesa med
»specialiste«, obenem pa je celoten delovni proces razdeljen še na ukazovalno

151

Mekinc, Janez, »Model etničnih stališč na ravneh strateškega in operativnega managementa v slovenski policiji«,
2007, po Pagonu, 2000, str. 158.
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hierarhijo nadrejenosti in podrejenosti. V literaturi najdemo pojem hierarhija v različnih
oblikah. Za potrebe razumevanja sta pomembni »organizacijska« in »ukazovalna«
hierarhija. Prva omogoča obvladovanje zapletenih objektov, saj poenostavi zapletene
odnose med njo in njenimi sestavnimi deli. Ukazovalna hierarhija z definiranjem
podrejenosti in nadrejenosti opredeli, kdo ima v organizaciji oblast, pravico in dolžnost
določati cilje, merila uspešnosti, načine nadzora, odločitve o metodah dela, delitvi dela,
posrednega ali neposrednega delegiranja nalog na posamezne organizacijske enote
ter na posameznike v njih.
Organizacijska in ukazovalna hierarhija sta glede načina izvedbe v odnosu hierarhije
zaporedja, pri čemer proces ni enostaven in enosmeren, ampak vedno znova kaže
soodvisnosti, jih upošteva in vpliva na njih. Omenjeni hierarhiji sta sliki procesa, ki
poteka "od zgoraj navzdol", obenem pa kot proces nenehne soodvisnosti in
prepletenosti. V vsaki naslednji fazi procesa (na vsaki nižji ravni organizacijske in/ali
ukazovalne hierarhije) se pojavi nov dialektični sistem bistvenih vidikov, ki na vsaki nižji
ravni zahteva manj širine in koordinacije, vendar več podrobnosti in zato hkrati tudi več
udeležencev.

Širina
dialektičnega
sistema

Število sodelavcev

Slika 1: Nasprotno usmerjena trikotnika širine števila udeležencev in širine sistema vidikov
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Odločitveno drevo nam pokaže enako sliko kot trikotnik s konico navzgor (gl. Slika 1).
Drugi trikotnik pa kot vzporedna slika pokaže, kako široka je podlaga odločanja v vsaki
konkretni fazi. Tudi v policijski organizaciji mora vrhovni strateški management pokazati
največjo širino. Zato se generalni direktor običajno posvetuje s kolegijem in odloča s
pomočjo predlogov svojih svetovalcev.
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Mekinc, Janez, po Muleju, 2000, str. 100.
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V ožjem kolegiju so predstavniki vseh notranjih organizacijskih enot Generalne
policijske uprave, katerih delitev temelji na vsebini dela. Notranje organizacijske enote
Generalne policijske uprave pokrivajo celoten spekter delovnih procesov in funkcij v
organizaciji na nivoju države. Širši kolegij pa poleg organizacije prej omenjenih
vključuje tudi direktorje vseh regionalnih policijskih uprav (srednji nivo organizacije)153.
Po koncu seje kolegija ima vsak direktor notranje organizacijske enote ali policijske
uprave pravico in dolžnost, da se osredotoči na svojo enoto. Sklepe kolegija jemlje
kot vhodne informacije. Ne upošteva več celotnega dialektičnega sistema vidikov
kolegija, ampak samo svoj izbrani vidik, ki temelji na funkcijah njegove enote. Drugi
vidiki se nanašajo na druge sektorje, njihovo usklajevanje se nanaša na njihovega
nadrejenega skupnega vodjo.

V okviru notranje organizacijske enote Generalne policijske enote in posameznih
policijskih uprav se glede na organizacijsko hierarhijo in odločitveno drevo delitev dela
razvija dalje. Vsaka enota na nižjem nivoju ima zopet pravico in dolžnost, da se
osredotoči na svoj izbrani vidik, ki je opredeljen, v skladu z opredelitvijo izbrane naloge.
Iz opisanega je razvidno, da je temelj piramidne hierarhične organiziranosti
mehanicistična paradigma, ki ima štiri značilnosti154:


avtoriteto in centralizacijo moči: selektivna uporaba informacij, spoštovanje statusa,
tradicionalizem, občutek dolžnosti, elitizem, dogmatizem in tekmovalnost;

153

Konec preteklega leta je bila imenovana delovna skupina z nalogo, da pripravi in izvede projekt reorganizacije
policije na regijski ravni. Projekt je reorganizacija policije na državni (implementiran z dne 01.07.2010) in regionalni ravni
(implementiran z dne 01.06.2011). Projekt je bil poimenovan Libra, njegovi cilji pa so bili:
-

prerazporeditev sil, prilagojena varnostni problematiki,
uravnoteženje organiziranosti na regijskih ravneh,
povečanje operativnih zmogljivosti policije z zmanjševanjem števila delovnih mest menedžmenta in logistike ter
povečanjem števila operativnih delovnih mest,
racionalizacija izrabe delovnih virov in
ublažitev učinkov post schengenskega obdobja.

Delovna skupina je analizirala delovanje vseh policijskih uprav in v začetku letošnjega leta zaključila s pripravljalno fazo
projekta, ki ji je sledila implementacijska faza. Sprejete in veljavne so vse potrebne pravne osnove za preoblikovano
regijsko organiziranost Policije: Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji, Pravilnik
o območjih in sedežih policijskih postaj ter Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji.
Na tej podlagi je bila opravljena združitev policijskih uprav in sicer: Krško in Novo mesto, Slovenj Gradec in Celje ter
Postojna in Koper. Skupno število policijskih uprav se je iz 11 zmanjšalo na 8. O reorganizaciji in s tem zmanjšanju
števila policijskih uprav je Vlada RS odločila s sprejemom Odloka o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 28/11).
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Mekinc, Janez, po Ovseniku, M., in Ambrožu, M.,1999, str. 37 in 38 .
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status: pomen formalnega znanja, odgovornost, ki ima osnovo v izkušnjah,
abstraktno znanje, položaj v družbi, načrtovanje kariere, programiran razvoj,
tekmovanje za nagrade in osebni uspeh, priznanje osebnega prispevka, trdo delo,
pripadnost organizaciji, poudarek na statusnih simbolih, materialna varnost na
delovnem mestu, podrejenost, disciplina, diferenciacija nalog;



odtujenost: enosmernost, linearnost, vzročnost, objektivnost, analitičnost, logičnost,
čisto znanje, ki ga je mogoče dokazati, usmerjenost v rezultate, poudarjanje
pomena tehnologije;



kritiko odnosov med ljudmi: improvizacija, trdoglavost, agresivnost, cinizem,
konvergentno mišljenje, skeptičnost, uporaba drugih za lastne cilje;



projekcija moči: moč in prisila, osebni interesi, težnja k podrejanju drugih,
enoznačnost, homogenost, kvantitativni pristopi, pozitivizem, moč nacije, osebni
standard, stalen razvoj, patriotizem, šovinizem, nacionalizem.

Vsak policist, ki nima nobene koordinacijsko vodstvene vloge, se omeji na izbrano
nalogo. Za vsako izmed njih je določen posebej pripravljen izvedbeni postopek, po
katerem se opravi delo (tipiziranje delovnih nalog)155. Izid dela ne more presegati okvira
izbrane naloge, saj se ne ukvarja z ničemer drugim. Mozaik dela celotne organizacije je
sestavljen iz drobnih kamenčkov posameznih izvedbenih postopkov oz. del.
Integracija, omreževanje, prepletanje, sinergija vseh opravil teče emergentno nazaj
navzdol po odločitvenem drevesu podobni poti. Dokler gre za načrtovanje dejavnosti, je
nižja raven (kot kasnejša) odvisna od višje (kot procesno zgodnejše) in obratno: ko gre
za izide in njihovo usklajevanje iz delov v celoto, je višja raven poznejša in zato
odvisna od nižje. Vlogi se zamenjata. Dokler govorimo o odvisnosti namesto o
soodvisnosti, je kakovost dela ogrožena, saj se medsebojno premalo upoštevata.156

155

Katalog standardov policijskih postopkov, marec, 2004 in dop.

156

Načela odprte uprave in sistemska usmerjenosti k uporabnikom so na področju kakovosti v slovenskem sodobnem
sistemu operacionalizirani z več mehanizmi in ukrepi. Okvira oziroma sistema, ki bi zagotavljal kontinuirano vrednotenje
politik, sicer ni (Brezovšek in Črnčec, 2007, str. 225), vzpostavljenih pa je nekaj mehanizmov, ki omogočajo primerjanje,
samoocenjevanje in merjenje zadovoljstva uporabnikov (anketni vprašalniki in barometer kakovosti), kar prinaša
povratne informacije o kakovosti dela in uspešnosti doseganja ciljev. Tako se postopoma vzpostavlja in razširja uporaba
sistema zunanjega ocenjevanja odličnosti organizacij na podlagi modela CAF (Common Assessment Framework), ki
upošteva specifike javnega sektorja in ustvarja možnosti za primerjanje in učenje od drugih istovrstnih in različnih
organizacij v javnem sektorju. Z nadzorom nad kakovostjo je povezana tudi pridobitev certifikata ISO 9001, ki pomeni,
da organizacija vzpostavi delovanje in procese na jasno določenih standardih (Haček in Bačlija, 2007, str. 64 - 68) .
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Orodji za uveljavitev zakona o hierarhiji zaporedja in soodvisnosti sta odločitveno drevo
in delitev dela v skladu z organizacijsko, ukazovalno hierarhijo. Izvorno je pomenila
beseda hierarhija odnos nadrejenosti in podrejenosti in oblast duhovništva. Če
opazujemo proces v neki organizaciji z vidika hierarhije zaporedja in soodvisnosti,
najdemo naslednji položaj:


strateški management (širši kolegij GDP v našem primeru): se ukvarja z
najzgodnejšo fazo poslovnega procesa. Upoštevati mora dejstvo, da določa in
izbira splošna subjektivna izhodišča za vso organizacijo in vse delne procese v njej.
Da bi članom organizacije ustvaril celovito podlago za kasnejše uresničevanje
delegiranih nalog, mora v celoti upoštevati širok in zapleten dialektični sistem
bistvenih vidikov, ki izhajajo iz subjektivnih izhodišč (strateškega managementa), s
katerimi dojemajo in vrednotijo dogajanje v organizaciji in izven nje ter njune
medsebojne vplive.



operativni management (pomočniki komandirjev in vodje lokalnih kriminalističnih
skupin na policijskih postajah v našem primeru): se ukvarja s svojimi ozkimi
operativnimi nalogami. Odločitve in druge informacije strateškega managementa
pojmuje samo kot del objektivnih izhodišč in jih obravnava – zaznava, dojema,
vrednoti, filtrira, razume, upošteva – na osnovi lastnih subjektivnih izhodišč. Ker
člani operativnega managementa niso odgovorni za celotno organizacijo, so njihova
subjektivna izhodišča in njihovi dialektični sistemi ožji kot pri strateškem
managementu.

Po logiki hierarhije zaporedja in soodvisnosti vstopa vsaka nižja managerska ali
izvedbena skupina v proces odločanja kasneje in uporablja ožja subjektivna izhodišča
in dialektične sisteme vidikov. Razmerja v policijski organizaciji temeljijo na hierarhiji
med posamezniki in posameznimi enotami. Vodenje policijske organizacije je
trinivojsko, centralizirano in poteka od državnega (Generalna policijska uprava (GPU),
regionalnega (Policijske uprave (PU), kjer je osem (8) policijskih uprav, do lokalnega,
katere sestavlja devetindevetdeset (99) Območnih policijskih postaj (PP)157).

157

Zakon o organiziranosti in delu policije – ZODPol v 28. členu določa: »Območno policijsko postajo vodi komandir
oziroma komandirka (v nadaljnjem besedilu: komandir) in je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo policijske
postaje odgovoren direktorju policijske uprave«.
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Najnižji, lokalni nivo, je operativni nivo, kjer se izvaja večina policijskih aktivnosti na
vseh vsebinskih ravneh (varnost prometa, zagotavljanje javnega reda in miru,
preprečevanje in odkrivanje kriminalitete, varovanje meje) policijskega dela. Na
srednjem, regionalnem nivoju, se izvaja tako neposredne operativne aktivnosti, kot tudi
aktivnosti načrtovanja, vodenja in nadzora dejavnosti na lokalnem nivoju, na nivoju
policijskih postaj. Na državnem nivoju, nivoju Generalne policijske uprave, pa se izvaja
naloge usmerjanja, strateškega načrtovanja in nadzora. Lahko se v določenih primerih
izvajajo tudi naloge neposrednega vodenja in koordinacije operativnih dejavnosti,
vendar pa je tega v primerjavi z regionalnim in lokalnim nivojem, malo. Tudi sistem
povratnih informacij poteka po enaki poti. Povratna informacija se iz najnižjega –
lokalnega nivoja, prenese na srednji regionalni nivo in od tam, če je to potrebno, na
državni nivo Generalne policijske uprave.
Pozitivna pravna ureditev določa, da morajo vodje enot in nadrejeni s svojim delom in
vedenjem pozitivno vplivati na podrejene. Določeni so tudi načini odrejanja in
prevzemanja nalog. Ta pravila pa niso natančneje opredeljena, zato se je uveljavila t.i.
diskrecijska

pravica

predstojnika,

ki

omogoča

ustvarjanje

nekonstruktivne

organizacijske kulture in klime v policiji. Glavni problem hierarhije zavira komunikacijo,
zlasti od spodaj navzgor. Tako kot žvečilni gumi se tudi hierarhija rada nabira na obeh
koncih, medtem ko na sredini postaja tanjša in šibkejša158.

Za zagotovitev pozitivne organizacijske kulture in klime je potrebno v vrednostnem
sistemu organizacije, posameznika postaviti pred skupino posameznikov in tudi pred
organizacijo samo159.
3.4.2. Izvajanje policijskih nalog
Policijski poklic je z vidika delojemalcev izjemno zahteven in težak. V njem se
prepletajo težko združljive zahteve in visoki ideali. Policist mora biti po eni strani

158

Sells, Benjamin, Duša zakona, 1997, str. 49.

159

Mekinc, Janez, po Ovsenik J. 1979, str. 632: »To utemeljujejo ugotovitve, da imata posameznik in njegovo delo v
organizaciji že po naravi sami, lastnost notranje skladnosti in harmoničnosti (organskosti). Posameznik je s svojim
individualnim delom organizem sam po sebi, ki je po naravnem razvoju nastala bio-fizio-psihološka za trajno samostojen
obstoj (življenje) sposobna celota, ki bo brez potrebnih zunanjih vplivov managementa organizacije izvrševala načela in
spoštovala vrednote organizacijske kulture in klime.«
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pripravljen vstopiti v nevarne situacije, v katerih lahko tvega celo življenje, po drugi
strani pa mora imeti sposobnosti uradnika, ki se dobro spozna na določen del prava
(kazenskega, prekrškovnega ipd.) ter obvlada različne praktične veščine (od pisanja
zapisnika, do zavarovanja mesta nesreče ali preganjanja storilcev kaznivega dejanja).
V prvem pogledu mora biti policist sposoben ravnati tudi nasilno, uporabiti orožje ter
morebiti celo poškodovati, raniti ali ubiti človeka. V drugem pogledu pa mora biti
sposoben spoštljivega in kulturnega odnosa do državljanov, pri čemer mora predvsem
tudi varovati njihove temeljne in druge pravice.
Psihološko gledano je združevanje sposobnosti in znanj za tako različna ravnanja
izredno zahtevno. Pri tem se seveda večkrat dogaja, da mora policist take psihofizične
sposobnosti hkrati izkazati pri obravnavi iste osebe ali primera. Nek sprva povsem
umirjen posameznik, ki ga denimo policist legitimira in izprašuje o določenih zadevah,
se lahko nenadoma prelevi v nasilneža, ki ga je potrebno obvladati s silo. To terja pri
policistu nenehno pripravljenost v obe smeri. Najprej mora biti sposoben svoj umirjeni
pristop v hipu zamenjati z nasilnim (uradno: prisilnim), nato pa, kar je lahko še mnogo
težje, svoj prisilni ukrep sproti nadzirati do te mere, da ne preraste v nepotrebno
oziroma čezmerno nasilje ali krutost, pri čemer ga mora znati tudi prekiniti v hipu, ko je
nasilnik obvladan160.
Zakonodajalec je dal policiji določene pravice, ki jih »navadni« občani nimajo. Policija
potrebuje posebne pravice, da lahko izvršuje svojo funkcijo. Brez njih bi bili policisti kot
lutke na cesti, ki bi se voznikom, ki bi kršili cestno prometne predpise, le prijazno
nasmihali.
Pristojnosti policistov so določene z ZNPPol, ki v 33. členu določa, da smejo policisti
pri opravljanju nalog zbirati obvestila, vabiti, opozarjati, ukazovati, ugotavljati identiteto
oseb in izvajati identifikacijski postopek, iskati osebe, izvajati prikrito evidentiranje in
namensko kontrolo, izvajati prepoznavo oseb po fotografijah, izdelovati fotorobote,
izvajati poligrafski postopek, postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami, uporabljati
tuja prevozna sredstva, sredstva za zveze ali druga sredstva, opravljati varnostne
preglede, opravljati preglede oseb, vstopati v tuja stanovanja in v druge prostore,
zasegati predmete, opravljati protiteroristične preglede, začasno omejevati gibanje
oseb, privesti osebe, prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju,
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Cerar, Miro ml, »O policiji«, Policijski sindikat Slovenije - PSS, 2012.
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prepovedati udeležbo na športnih prireditvah, prekiniti potovanje, pridržati osebe,
uporabljati prisilna sredstva, varnostno preverjati osebe, izvajati akreditacijski
postopek, izvajati policijska pooblastila na vodah, zbirati in obdelovati podatke in
izvajati druga policijska pooblastila, določena v zakonih.
Način izvajanja policijskih pooblastil iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše
minister po pridobitvi predhodnega mnenja Varuha človekovih pravic.
Policijska pooblastila so z zakonom določeni ukrepi, ki policistom omogočajo
opravljanje njihovih nalog. Posamezno policijsko pooblastilo se sme uporabiti samo ob
pogojih, določenih v zakonu in na način, ki ga določa zakon. Za uporabo policijskih
pooblastil pa pogoje določa Pravilnik o policijskih pooblastilih (v nadaljevanju Pravilnik)
ali drug podzakonski akt, ki se nanaša na uporabo policijskih pooblastil161.

3.4.3. Policijska pooblastila
Pooblastila, ki so dana policiji, so upravičenja, ki jih nimajo drugi organi oziroma
državljani. V večini primerov bi s storitvijo takšnih dejanj kršili pozitivno pravno
zakonodajo. Preprosteje bi lahko zapisali: državljan stori prekršek, če z vozilom
prekorači dovoljeno hitrost, policist pa jo sme v upravičenih primerih bistveno
prekoračiti (uporaba vozila s prednostjo), ali spet: državljan stori hudo kaznivo dejanje,
če komu vzame življenje – policist pa je pooblaščen, da v točno določenih primerih
uporabi strelno orožje, pri čemer lahko nekomu v skrajnem primeru vzame tudi
življenje. Zakon je torej tisti, ki pooblašča policista za uporabo takšnih pooblastil.
Policist je ekskulpiran odgovornosti, če uporabi pooblastilo v zakonskih okvirih. Policija
takšne posebne pravice potrebuje, da lahko opravlja svojo funkcijo. Posebne pravice
pa niso samo pravice, hkrati so tudi dolžnosti. Policist namreč v večini primerov ne
more sam odločati o tem, ali bo te pravice – pooblastila – uporabil ali ne, saj
zakonodajalec zahteva, da jih mora uporabiti. Te posebne pravice in dolžnosti so
policijska pooblastila. Policijska pooblastila so konkretna pooblastila, ki so dana
policistom zato, da lahko uspešno opravijo naloge, za katere so zadolženi. Gre za
upravičenje policista, da sme v določenih primerih za uspešno opravljeno policijsko
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Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS št. 16/2014). Ta pravilnik ureja način izvajanja policijskih
pooblastil, ki so določena v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije, in drugih zakonih, če ti opredeljujejo
istovrstna pooblastila, način pridobitve soglasja in seznanitve osebe v poligrafskem postopku z dejstvi, določenimi z
zakonom, ter postopek hrambe in uničenja zaseženih predmetov.
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nalogo uporabiti konkretno pooblastilo, oseba ali organ, proti kateremu ga uporabi, pa
se je dolžna ravnati po policistovih odredbah.
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4. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICISTOV IN POLITIKA IZREČENIH
DISCIPLINSKIH UKREPOV


Kratek

pregled

vodenja

disciplinskih

postopkov

v

policiji

pred

uveljavitvijo ZJU, ZDR in ZPol

Z uporabo zgodovinsko primerjalne metode lahko ugotovimo, da so se ob uveljavitvi
ZJU/02, to je do dne 28. junija 2003, za vodenje disciplinskih postopkov v Policiji in tudi
v drugih državnih organih uporabljale določbe ZDDO. Navedeni zakon je poleg pravic
in obveznosti določal, da se glede pravic in obveznosti iz delovnih razmerij uporabljajo
določbe Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju ZTPDR),
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR/02) in ZDDO, če z drugim zakonom ni drugače
določeno. ZDDO v poglavju o disciplinski odgovornosti ni imel določb o zastaralnih
rokih, kakor tudi ne ZPol. Na izostanek določb o zastaralnih rokih, se je glede tega
vprašanja uporabljala splošna delovnopravna zakonodaja. Temu primerno je prihajalo
do velikega števila ustavitev disciplinskih postopkov iz razloga zastaranja162.
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Krašovec, Darko, Javni uslužbenci: Disciplinska odgovornost javnih uslužbencev, 2002, št. 26,str. 9: »V Policiji je
bilo v prvi polovici leta 2001 uvedenih 75 disciplinskih postopkov, v letu 2002 pa 45 disciplinskih postopkov. Povprečen
čas, ki je bil potreben od zaznave disciplinske kršitve in storilca do podaje zahteve za uvedbo disciplinskega postopka,
je v letu 2001 znašal 47 dni, v letu 2002 pa 38 dni, povprečen čas od vložitve zahtevka do izdaje odločbe prvostopnega
disciplinskega organa je v letu 2001 znašal 77 dni, v letu 2002 pa 71 dni; od izdaje prvostopne disciplinske odločbe pa
do izdaje odločitve v ugovornem postopku pa je trajalo v letu 2001, 35 dni in v letu 2002, 29 dni. Glede na navedeno je
moč ugotoviti, da je od zaznave disciplinske kršitve in storilca pa do dokončnosti disciplinskega postopka v letu 2001
trajalo 165 dni, v letu 2002 pa 168 dni. V povprečju je Disciplinska komisija Policije v letu 2001 in v prvi polovici leta
2002 prejela spis v reševanje 51 dni pred zastaranjem.« (glej graf št. 2 in 3).
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Pred prvostopnimi disciplinskimi organi je bilo v letu 1999 vodeno 152 disciplinskih
postopkov, v letu 2000 154, v letu 2001 173, v letu 2002 pa 170 disciplinskih
postopkov. V tem obdobju je bil evidenten trend rasti disciplinskih postopkov. Število
disciplinskih postopkov je kazalo na dejstvo, da v policiji ni bilo tolerance do kršitev, saj
so tako policijski vodje z discipliniranjem zaposlenih zagotavljali red in zakonitost v
policiji (gl. graf št. 2).
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Trend naraščanja disciplinskih ukrepov javnega opomina in denarne kazni na eni strani
in trend padanja pogojnega prenehanja delovnega razmerja na drugi strani sta
nedvomno v vzročni zvezi s pričetkom veljave ZDR/02 in ZJU/02. Disciplinske ukrepe
vsebinsko bližje kazenskemu - materialnemu pravu (pogojno prenehanje delovnega
razmerja) izpodrivata delovno pravna in uslužbenska zakonodaja, ki urejata dvostrano
delovno razmerje, ki je po vsebini bližje civilnemu pravu, in s tem opuščata vsebine, ki
so značilne za enostrano – asociativno razmerje, kjer je moč delodajalca izrazitejša
(disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja).

Pri vodenju disciplinskega postopka je bilo potrebno vrsto formalnopravnih zahtev.
Tako je bilo potrebno delavcu obvezno poslati zahtevo za začetek disciplinskega
postopka in vabilo za obravnavo. O začetku postopka pred disciplinskim organom je
bilo potrebno obvestiti tudi sindikat, pri čemer je bilo potrebno mnenje sindikata
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obvezno obravnavati. Postopek pred disciplinskim organom je bil javen. Delavec je
moral biti vedno zaslišan pred disciplinskim organom. Sindikat je lahko zastopal
delavca v disciplinskem postopku, če je delavec to zahteval oziroma v to privolil. O
disciplinskem postopku se je pisal zapisnik, kot tudi zapisnik o posvetovanju in
glasovanju. Odločba o ugotovljeni odgovornosti in izrečenem ukrepu z obrazložitvijo in
navodilom o pravici do ugovora je morala biti delavcu izročena v pisni obliki163.
Z odločbo po opravljenem disciplinskem postopku je disciplinski organ razglasil164:


da je bil delavec odgovoren za storjene kršitve delovnih obveznosti in mu je bil
izrečen ustrezen disciplinski ukrep ali je



ustavi postopek zoper delavca.

Zoper odločbo disciplinskega organa je lahko delavec ali predlagatelj zahteve za
začetek postopka vložil ugovor organu upravljanja oziroma komisiji165, določeni s
splošnim aktom, v osmih dneh ali začel postopek pri pristojnem sodišču, če je šlo za
odločbo, izdano na drugi stopnji, ali če organ druge stopnje ni odločil o ugovoru v 30
dneh.
V zvezi s kršitvami, disciplinskim postopkom in izrečenimi ukrepi so bili določeni tudi
zastaralni roki in sicer166:


začetek disciplinskega postopka je zastaral po 3 mesecih od dneva, ko se je
izvedelo za kršitev delovne obveznosti in storilca, oziroma po 6 mesecih od
dneva, ko je bila kršitev storjena, kadar je imela kršitev značilnosti kaznivega
dejanja, je zastaral začetek disciplinskega postopka po 6 mesecih od dneva, ko
se je izvedelo za kršitev delovne obveznosti in za storilca,



vodenje disciplinskega postopka je zastaralo po 6 mesecih od dneva, ko se je
izvedelo za kršitev in storilca, oziroma po 1 letu od dneva, ko je bila kršitev
storjena,

163

Disciplinski postopek na prvi stopnji so urejali: ZTPDR od 59. do 68. člena, ZDSS od 16. do 24. člena, ZPP od
179. do 332. člena.
164

ZTPDR, 64. člen.

165

ZTPDR, 65. in 66. člen.

166

ZTPDR, 67. člen in RZDR, 93. člen.
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izvršitev disciplinskega ukrepa je zastarala v 60 dneh od dneva pravnomočnosti
odločbe, s katero je bil izrečen.

Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja
Ukrep prenehanja delovnega razmerja je zakon obligatorno predpisoval 167. Izrekal se
je za določene najhujše kršitve in sicer:


ogrožanje zdravja in življenja delojemalcev ali drugih ljudi,



če je bila povzročena večja škoda ali bi lahko bila povzročena,



če je bil ogrožen ali bi bil lahko bistveno moten delovni proces oziroma
bistveno oteženo poslovanje.

Delodajalec je lahko počakal na pravnomočno sodno odločbo:


če je delavec uveljavljal sodno varstvo pred delovnim sodiščem in izpodbijal
disciplinske odločitve o ukrepu prenehanja delovnega razmerja,



če je delodajalec prekoračil zakoniti 60-dnevni rok, ter z izvršitvijo zamujal, le te ni mogel izvršiti.

Iz navedenih razlogov se je bilo potrebno v policiji znebiti dosledne paravojaške
tradicionalne miselnosti in vcepljanja policistom, da policija pač ni socialna ustanova, ki
bi bila voljna poslušati tegobe zaposlenih. Zastavlja se odprto vprašanje, ali se bo v
bodoče nadzorovanju in discipliniranju pri delu hotelo odpovedati, kajti njun ključni
namen je varovanje dobička, ne glede na to, kdo si ga prilašča168.

167

ZTPDR, 58.člen, RZDR, 89. in 90. člen.

168

Pečar, Janez, Disciplinsko kaznovanje in nadzorovanje, Podjetje in delo, GV založba, 1991/5, str. 413-428.
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4.1. Analiza disciplinskih postopkov v obdobju od dne 28.06.2003 do dne
31.12.20015
4.1.1. Število disciplinskih postopkov v tekočem letu169
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Z novelo ZJU/05 se je pomen disciplinskega postopka bistveno znižal. Disciplinski
postopek se je v praksi že »nadomestil« z uporabo instituta redne in izredne odpovedi
PoZ, ki ga ureja ZDR-1 in predstavlja enostavnejšo in učinkovitejšo rešitev. Kljub temu
se do ureditve vprašanja disciplinske odgovornosti v kolektivni pogodbi na ravni
dejavnosti še vedno uporabljajo (razen določb, ki se nanašajo na disciplinske ukrepe
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, razrešitve naziva ter imenovanje v eno stopnjo nižji
naziv ter disciplinskega ukrepa odvzem položaja oziroma razrešitve s položaja). Po letu
2005 je obseg disciplinskih postopkov v policiji v trendu padanja vse do leta 2015, ko
uvedenega disciplinskega postopka zoper policista ni bilo (osem disciplinskih
postopkov označenih v letu 2015 je bilo prenesenih iz leta 2014). Z uvajanjem etičnega
vodenja kot temelja policijskega profesionalizma, vodenja z vzgledom v slovenski
policiji, z uvedbo in realizacijo psihološke pomoči in psihološke podpore policistom170,

169

Letna poročila o delu policije za leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dostopno preko povezave www.policija.si/index.php/statistika z dne 26.05.2016.
170

ZODPol v 65. členu ureja psihološko pomoč in podporo uslužbencem policije. Vovko -Bergant, Elizabeta,
»Možnosti psihosocialne pomoči policistom«, 2009, str.9.: »Cilji psihosocialne pomoči so zmanjšati vpliv kritičnih
situacij in drugih stresorjev na policiste, pospeševati proces okrevanja ter okrepiti strategije obvladovanja stresa.
Zato je smiselno zaposlene v policiji napotiti na usposabljanja s tega področja, izvajati program obravnave stresa
zaradi kritičnih dogodkov z intervencijami ponuditi možnosti psihološkega svetovanja in psihoterapije. Psihoterapija
je učinkovita uporaba psiholoških metod premagovanja različnih težav in bolj še spoznavanje samega sebe. V
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je z gotovostjo iskati vzročno zvezo z ničelnim rezultatom glede uvedbe disciplinskih
postopkov v letu 2015. Vsi akterji tako psihologi kot policijski zaupniki so pri izvajanju
neposredne (24 – urne) psihološke pomoči in psihološke podpore, na interventnem
telefonu glede stresnih situacij policistov, iz razloga » disciplinske odgovornosti«, nudili
psihološko pomoč oz. podporo in sicer; v letu 2014 (v 22 primerih), in v letu 2015 (v 48
primerih)171. Že v letu 2015 je zaznan porast klicev na interventno telefonsko številko,
kar pomeni, da se je v praksi psihološka pomoč in psihološka podpora policistom na
terenu prijela in že kaže prve rezultate izboljšav na tem področju172.
4.1.2. Disciplinski postopki uvedeni po posameznih policijskih upravah
Število
uvedenih
disciplinskih
postopkov
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

PU
Celje

PU
Koper

PU
Kranj

PU
Ljubljana

PU
Maribor

PU
Murska
Sobota

PU
Nova
Gorica

PU
Novo
mesto

GPU

/
4
2
1
1
/
/
1
3
1
1
10
9

/
1
/
/
1
1
1
2
1
11
11
17
30

/
/
/
2
/
2
2
8
2
/
/
9
9

/
4
/
10
5
3
3
8
2
27
27
53
51

/
8
15
8
7
9
9
5
5
8
8
28
12

/
6
6
1
/
/
/
1
5
/
/
8
7

/
/
/
1
1
1
1
2
1
3
3
8
2

/
7
1
6
2
4
4
17
3
2
2
16
16

/
1
/
3
1
/
/
2
1
7
7
7
17

Skupaj

Tabela št. 1

Z izjemo PU Ljubljana in PU Maribor, ostale PU po Sloveniji (kot npr. PU Kranj, Nova

psihoterapiji skušamo ozavestiti skrite vzroke našega funkcioniranja ali težav in jih postopno odpraviti. S tem
okrepimo osebno avtonomnost in učinkovitost pri delu in v življenju.«.
171

Dostopno preko povezave http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocla/PDF/LetnoPorocilo2015 dne
28.06.2016.
172

Letna poročila o delu policije za leto 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dosegljivo preko povezave www.policija.si/index.php/statistika dne 26.05.2016.
173

V letu 2004 je bilo zaradi ugotovljenih kršitev delovne obveznosti in discipline v povezavi s kaznivimi dejanji
uvedenih 24 disciplinskih postopkov.
174

Z dnem 28.06.2003 je Zakon o javnih uslužbencih, drugače uredil disciplinsko odgovornost, disciplinski postopek
in disciplinske organe. Od 28.6.2003 do 31.12.2003 je bilo izdanih 77 sklepov o uvedbi disciplinskih postopkov,
uvedenih (vročen sklep o uvedbi postopka delavcu) pa je bilo vseh 77 disciplinskih postopkov. Z dokončno odločitvijo
disciplinskih organov jih je bilo zaključeno 36. Delavcem je bilo z dokončno odločbo disciplinskih organov policije
izrečenih 24 disciplinskih ukrepov, in sicer 10 javnih opominov, 8 denarnih kazni, 5 opominov in 1 ukrep prenehanja
delovnega razmerja. Ustavljenih je bilo 11 disciplinskih postopkov, od tega 3 zaradi zastaranja postopka na prvi
stopnji, 2 zaradi zastaranja postopka na drugi stopnji, 3 zaradi zavržbe sklepa o uvedbi postopka, 2 zaradi
pomanjkanja dokazov in 1 zaradi smotrnosti postopka.
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/
31
24
32
18
20
20
46
23
59
59
173
156
174
153

Gorica, Murska Sobota itd.) manj posegajo po disciplinskih postopkih zoper policiste175.

4.1.3. Pojasnila posameznih disciplinskih kršitev po ZJU176
Pri izbiri disciplinskega ukrepa in ob upoštevanju stopnje disciplinske odgovornosti
javnega uslužbenca – policista, glede stopnje njegove krivde, teže nastalih posledic, ter
subjektivnih in objektivnih okoliščin, v katerih je bila disciplinska kršitev storjena, v
pritožbenih postopkih pogosto prihaja do ustavitev disciplinskih postopkov predvsem iz
naslednjih razlogov:


Neizpolnjevanje, nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje delovnih in
drugih obveznosti je kršitev delovnih obveznosti. Vendar navedba »opravljanje«
ni dovolj, da je zgolj ena naloga ali dejanje opravljeno nepravočasno,
malomarno ali nevestno. Javni uslužbenec - policist mora tako dejanje storiti
najmanj dvakrat. Poleg tega je na določenih delovnih mestih obseg nalog
preobsežen, zaradi česar je očitno, da uslužbenec ne more opraviti vseh nalog,
oziroma se tudi ne more posvetiti dovolj natančno opravljanju posameznih
nalog. Zaradi tega je zelo težko dokazovati kršitev, ki bi pomenila
neizpolnjevanje naloge ali pa nepravočasno opravljanje naloge.



Nedostojno, žaljivo ali drugače neprimerno obnašanje posameznikov, pravnih
oseb ter drugih strank v postopku državnega organa. Gre za kršitev, če se
delavec neprimerno vede do strank v postopku državnega organa. Nedostojno,
žaljivo in predvsem ponižujoče obnašanje je pogosto zaslediti v policiji. Kaj je
nedostojno ali žaljivo obnašanje je v Kazenskem zakoniku RS zelo nazorno
opredeljeno. V letu 2008 je bil sprejet tudi Kodeks policijske etike.



Odrekanje podatkov ali dajanje nepravilnih podatkov državnim organom, drugim
organizacijam ali skupnostim ter občanom, če je dajanje podatkov določeno z
zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi; pri tej kršitvi gre za
podatke, ki jih npr. zahteva sodišče o določenem delavcu oziroma, ki jih
zahteva z zakonom pooblaščena organizacija, če je v zakonu tako določeno.
Pri tej zadevi je potrebno paziti na varstvo osebnih podatkov, ki je opredeljeno v

175

Letna poročila o delu policije za leto 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dosegljivo preko povezave www.policija.si/index.php/statistika dne 26.05.2016.
176

Korelc, Boštjan, »Disciplinski postopki v slovenski vojski«, 2006, str. 26 – 30.
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posebnem zakonu, zato je potrebno vedno preveriti, ali ima zahtevajoči sploh
pravico podatke zahtevati. V primeru, da te pravice nima, če ni pooblaščen za
zbiranje in uporabo takih podatkov, ne pride do kršitve, če se odkloni dajanje
takih podatkov.


Zloraba položaja ali prekoračitev pooblastila je potrebno natančno opredeliti na
kakšne način je delavec zlorabil položaj oziroma kakšna pooblastila je delavec
imel in v čem jih je zlorabil oziroma prekoračil. To se lahko zgodi v primeru, ko
se nekdo sklicuje na svoj položaj in s tem sebi ali komu drugemu pridobi
določeno nepremoženjsko ali premoženjsko korist. Za prekoračitev pooblastil
se šteje tudi dejanje, ko policist izvaja policijska pooblastila v nasprotju z
ZNPPol in Pravilnikom o policijskih pooblastilih. Zloraba položaja je možna tudi
v primeru vodenja disciplinskega postopka. Disciplinske postopke so pogosto
vodili komandirji policijskih postaj, s čimer so hipotetično gledano, lahko zlorabili
svoj položaj v korist ali pa v škodo policista, zoper katerega je bil uveden
disciplinski postopek.



Dejanja, ki ovirajo posameznike, pravne osebe in druge stranke pri
uresničevanju njihovih pravic in interesov pri državnem organu, so kršitve,
katere se zelo pogosto dogajajo v različnih državnih organih. Takšne kršitve se
še posebej udejanjajo pri uresničevanju pravic pripadnikov policistov, predvsem
takrat, ko govorimo o napredovanju po plačilnih razredih, po položajnih
oznakah, pri karierni poti policistov itd., pri čemer se pogosto pozna vpliv in
volja nadrejenih.



Odklonitev del, za katere je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi ali odklonitev
delovnega naloga predstojnika ali višjega upravnega delavca brez upravičenih
razlogov; delovni nalog mora biti jasen za izvršitev dela, za katerega je bil
delavec usposobljen. Delavec lahko odkloni, če bi bilo z izvršitvijo ogroženo
zdravje delavca ali drugih delavcev ali, če bi bila povzročena materialna škoda
oziroma, če bi bilo z izvršitvijo storjeno kaznivo dejanje. KZ-1 RS v 278. členu
navaja, da se podrejeni ne kaznuje, če stori kaznivo dejanje na ukaz ali povelje
nadrejenega in se ta ukaz ali povelje tiče vojaške dolžnosti. Kaznuje se, če je
podrejeni vedel, da pomeni izvršitev ukaza ali povelja kaznivo dejanje. V tem
primeru podrejeni ukaza ne sme izvršiti.
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Nedoseganje pričakovane delovne uspešnosti iz neupravičenih razlogov ne
pomeni, da delavec ni bil udeležen izobraževanja kot ostali delavci, zato mu ni
mogoče očitati nedoseganja pričakovane delovne uspešnosti. Za uspešno
izvedbo disciplinskega postopka je potrebno natančno navesti in dokazati, kaj bi
delavec v tem časovnem obdobju moral opraviti oziroma izdelati in česa ni
naredil.



Kršitev predpisov o varstvu in zdravju pri delu, varstvom pred požarom,
eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami; pri tej kršitvi je potrebno ravno tako
kot v prejšnjem odstavku točno navesti akt in člen, ki se krši.



Opravljanje dela v drugem organu, podjetju, organizaciji ali skupnosti, pri
zasebnem delodajalcu ali opravljanje samostojnega osebnega dela brez
dovoljenja predstojnika, razen za delo, za katero tako dovoljenje po zakonu ni
potrebno; v primeru, da delavec pridobi pisno dovoljenje s strani delodajalca, da
lahko opravlja tako delo, s tem ne krši delovne discipline. Za razliko od tega višji
upravni delavci in delavci v rangu višjih upravnih delavcev tega dovoljenja sploh
ne morejo pridobiti. Za obstoj kršitve je dovolj, če delavec tako delo opravlja.



Dajanje nepravilnih podatkov, s katerimi se zavede delavca v zmoto glede
uveljavljanja pravic iz dela ali onemogočanje vpogleda v listine, če je to delavcu
potrebno za uveljavljanje njegovih pravic; takšno kršitev lahko stori delavec, ki
vodi predhodni disciplinski postopek, če ne omogoči delavcu oziroma
njegovemu zagovorniku vpogleda v disciplinski spis.



Zloraba odsotnosti z dela zaradi bolezni. To je kršitev, katera se sicer pogosto
dogaja, vendar jo je izredno težko dokazati. Namreč splošni zdravniki odobrijo
bolniški stalež do nekaj dni oziroma tednov, kar pa je težko nadzorovati. Takšne
kršitve se dogajajo tudi kot izraz stresnih situacij, povezanih z nezadovoljstvom
oziroma nemotiviranostjo policistov v posameznem delovnem okolju - enoti.



Prihajanje na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola ali drugega
narkotičnega sredstva med delom, ki zmanjšuje zmožnost za delo; da se
dejanje lahko opredeli kot prihajanje na delo v vinjenem stanju ali uživanje
alkohola ali drugega narkotičnega sredstva med delom, ki zmanjšuje zmožnost
za delo, se mora dejanje ponoviti vsaj dvakrat. Vendar pa je za pripadnike
policije striktno prepovedno uživanje alkohola na delovnem mestu oziroma biti
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vinjen na delovnem mestu. Kršitev pravic delavcev so kršitve, ki se v policiji
zaradi specifičnosti dela in organiziranosti pogosto izvaja tudi s strani
nadrejenih, torej s strani policijskih vodij. Mnogi vodilni in s tem odgovorni v
policiji mislijo, da so ravno oni tisti, ki morajo odločajo o pravicah policistov.
Vodja enote je tista oseba, ki sicer vodi in usmerja delo enote, vendar je
njegova vloga pri tem tudi omejena, česar pa se mnogi policijski starešine ne
zavedajo oziroma želijo s svojim položajem vplivati na podrejene tudi na
nezakonit način177.
4.2. Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v
obravnavo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva in
število osumljenih uradnih oseb za obdobje od leta 2008 do leta 2015
ZJU/02 je v II. odstavku 122. člena opredelil hujše kršitve delovnih obveznosti in
dolžnosti. Hujša kršitev je pomenila kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo
kaznivo dejanje storjeno na delu v zvezi z delom ali, če je bilo storjeno iz nečastnih
nagibov. Med hujše kršitve se je štelo tudi kaznivo dejanje ali prekršek, s katerim se je
krnil ugled državnega organa.
Kazenski postopek zoper delavca se na sodišču vodi ločeno od disciplinskega
postopka. Zato se v disciplinskem postopku, če je zoper delavca sprožen kazenski
postopek, ne sme čakati na pravnomočno sodbo, ker so zastaralni roki v kazenskem
postopku drugačni od tistih v disciplinskem postopku. V primeru, da je delavec s
pravnomočno kazensko sodbo spoznan za krivega, kaznivega dejanja ni potrebno
posebej dokazovati ali je z istim dejanjem storil hujšo kršitev delovne obveznosti.
ZJU178 določa, da se uradniku lahko odpove pogodba o zaposlitvi, če je s pravnomočno
sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, z
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Raziskava na temo »disciplinski ukrepi v slovenski policiji«, ki so jo izvedli v letu 2000 (Pagon, Kutnjak in Lobnikar),
je pokazala, da so med 92. analiziranimi disciplinskimi postopki bili le štirje postopki (4,34 %) uvedeni zoper policijske
starešine (kamor so izjemoma, da bi bilo število večje, všteli tudi kriminalista). Ugotovljeno je bilo, da je bil zoper
policijske starešine le redko uveden disciplinski postopek, če pa že je bil, je bil ukrep, če je sploh bil, izrečen blag. Okoli
polovica disciplinskih postopkov, ki so bili uvedeni zaradi brutalnega vedenja policistov, zastara. In zelo redko se zgodi,
da so policisti za brutalno vedenje strogo kaznovani. Kar še posebej velja, če se agresivno vedejo izven službe.
Naslednja ugotovitev pa je vezana na disciplinske ukrepe zoper policijske vodje. Policisti so prepričani, da se policijskim
vodjem ne bo zaradi njihovega vedenja zgodilo nič hudega. In analiza konkretnih primerov disciplinskih postopkov
njihovo mnenje tudi potrjuje. Disciplinski postopki so zoper policijske vodje uvedeni zelo redko. Kar lahko pomeni dvoje:
ali veljajo v slovenski policiji dvojna merila discipliniranja zaposlenih, ali policijski vodje ne kršijo pravil policijske
dejavnosti. Slednje je tako zaželeno kot pričakovano. Če pa temu ni tako, pa morajo policijski managerji poskrbeti, da
bodo najprej sami dosledno spoštovali vsa pravila policijske dejavnosti, ker bodo šele tako lahko uspešno in učinkovito
vodili policiste.
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Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05).
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nepogojno kaznijo več kot šest mesecev (drugi odstavek 155. člena). Vsebina
podpoglavja gre v prid potrditve postavljene hipoteze, ali je krivdno ravnanje policistov
v zvezi s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti treba obravnavati strožje kot to
velja za ostale javne uslužbence v državni upravi, ker se od policistov pričakuje večja
skrbnost njihovega ravnanja, ne glede na dejstvo, da je bilo njihovo ravnanje storjeno v
času službe ali v zvezi z njo ali v dela prostem času.
PRIJAVLJENA IN ODKRITA KD URADNIH OSEB POLICIJE, ODSTOPLJENA V OBRAVNAVO POSEBNEMU
ODDELKU SDT IN OSUMLJENE URADNE OSEBE179
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Letna poročila o delu policije za leto 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015, dosegljivo preko
povezave www.policija.si/index.php/statistika dne 03.07.2016.
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Četrtina kaznivih dejanj, ki jih »Posebni oddelek SDT« obravnava zoper policiste so
bila storjena izven službe. Gre predvsem za kazniva dejanja (Ogrožanje varnosti (135.
člen KZ-1), Goljufije (211. člen KZ-1), Tatvine (204. člen KZ-1), Nasilja v družini (191.
člen KZ-1), Nevarne vožnje v cestnem prometu (324. člen KZ-1)180.
Predmet kazenske odgovornosti policistov so praviloma najhujše oblike kaznivih
ravnanj181, ki jih pravo označuje s pojmom kazniva dejanja. V postopkih za ugotavljanje
kazenske odgovornosti policisti v primerjavi z državljani niso deležni nobenih
privilegijev. V določenih primerih, na primer, ko gre za kazniva dejanja, storjena pri
opravljanju uradnih nalog – delicta propria, je odgovornost policistov kot uradnih oseb
celo strožja. Teorija kazenskega prava posebej poudarja odgovornost uradnih oseb za
varstvo človekovih pravic, svoboščin in človeškega dostojanstva oseb v uradnih
(policijskih) postopkih. Tu ima poseben pomen načelo zakonitosti, ki je nastalo ravno
zato, da bi z zakonom določili in omejili pravice državnih organov v razmerju do
državljanov, vzpostavili ravnotežje med pravicami države in njenih organov ter
pravicami in svoboščinami ljudi, na katere se razteza oblast države. Za kršitev načela
zakonitosti gre takrat, kadar kakšen državni organ ali njegova uradna oseba posega v
pravni položaj ljudi samovoljno, mimo in prek pooblastil, da je vsaka kršitev zakonitosti
takšne vrste obenem napad na človekove pravice in svoboščine.
Obravnavanje policistov ter nekaterih drugih uradnih oseb, ki izvršujejo pooblastila je
prešlo na VDT po primeru »Matko V. Slovenija pred ESČP« ter primeru »Pibernik na
SLO US«. V obeh primerih je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji ni bilo zagotovljene
nepristranske preiskave, ki jo zahteva Evropsko Sodišče za primere resnih sumov
nezakonitih posegov v pravico do življenja (2. člen EKČP) ali prepoved mučenja in
nehumanega ravnanja (3. člen EKČP). Rešitev je šla širše in je zajela vsa kazniva
dejanja teh uradnih oseb tako v službenem, kot prostem času. Strinjam se s stališčem
avtorja članka, ki je zavrnilno do take rešitve, čeprav je res, da obstaja večja
nepristranost pri preiskavi domnevnih kaznivih dejanj kot, če bi policista preiskovali
njegovi kolegi. Sedanja ureditev v novem Zakonu o državnem tožilstvu je ustreznejša,
saj VDT dela le po Kaznivih dejanjih, ki so povezana z zlorabo položaja uradne
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Vodja posebnega oddelka SDT Gruden Mojca mi je na pisno zaprosilo dne 04.07.2015 odgovorila: »Iz lastne
zaznave vam lahko povem le, da je od obravnavanih kaznivih dejanj le približno 1/4 tistih, ki so storjena izven
službe.
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Kečanovič, Bečir et alt, Policijsko pravo in pooblastila, 2006, str. 197.
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osebe182.
Sindikat policistov se je odzval zaradi konkretnih informacij pooblaščenih odvetnikov
SPS in policistov, o spornih (nedopustnih) načinih vodenja predkazenskih postopkov
Specializiranemu oddelku zoper policiste, ki so udeleženi kot osumljenci ali osebe, ki bi
lahko kaj vedele o kaznivem dejanju183. Med drugimi je bil izpostavljen poseben
problem postopkov, ki niso povezani z izvajanjem policijskih pooblastil in postopki, ko
ni prišlo do hudih posledic. Ko je policist v kazenskem postopku zaradi zasebnih zadev,
po mnenju Sindikata policistov Slovenije ni nobene potrebe, da bi ga obravnaval
posebni oddelek tožilstva. Prav tako se ugotavlja tudi nesorazmernost ukrepov
Posebnega oddelka VDT, ko uporabi vse razpoložljive, pogosto tudi nesorazmerne
ukrepe. Predstavljeni so bili tudi konkretni primeri iz prakse in pisanja pooblaščenega
odvetnika SPS. Sindikat je zato dal pobudo, da se kazniva dejanja, ki niso povezana z
izvajanjem policijskih pooblastil, obravnava v rednih postopkih, tako kot druge
državljane in sicer tako, da Posebni oddelek VDT take zadeve odstopi v reden
postopek na krajevno pristojna tožilstva. Zoran Petrovič, predsednik SPS je napovedal,
da namerava zoper predlagan 199. člen ZDT-1 vložiti pobudo za oceno ustavnosti na
Ustavnem sodišču RS. Pomenljivo je bilo

opozorilo Bobnar T., namestnice GDP, da

je po njenem mnenju narejen neprimeren zasuk leta 2007- na podlagi sodbe ESČP, ko
se je zakonodajalec odločil, da bo tožilstvo pristojno za vsa kazniva dejanja, kjer so
osumljenci policisti, tudi za tista, ki jih storijo v prostem času in nimajo nobene veze z
zlorabo policijskih pooblastil. Strinjala se je tudi, da je obstoječa oblika diskriminatorna,
zato je upoštevala zahtevo Sindikata policistov Slovenije in predlagala ustrezne rešitve.
Navedeno stanje se zdi sporno tudi v zvezi s 14. členom Ustave RS.

4.3. Analiza primerov izdanih opozoril pri redni odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz krivdnih razlogov
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Žaberl, Miroslav, Tožilska policija, mit ali realnost, (Dopolnitev k prispevku: kritika (predloga) novele ZKP-H in ZDTD), Pravna praksa št. 11/14, 2007.
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Sindikat policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) je dne 19.07.2011 s pisnim obvestilom obvestil člane o
strokovnem posvetu v zvezi izvajanja novega Zakona o Državnem tožilstvu (ZDT-1). Sestanka so se poleg
predstavnikov Sindikata policistov Slovenije udeležili še predstavniki Policije, Komisije za preprečevanje korupcije,
Vrhovnega državnega tožilstva in Ministrstva za pravosodje. Namen strokovnega posveta je bil izmenjati strokovne
argumente in stališča v cilju boljšega sodelovanja pri izvajanju Zakona o državnem tožilstvu, ki v precejšnji meri
posega v sfero dela in življenja policistov.

91

Glede urejanja disciplinske odgovornosti delavcev v Kolektivni pogodbi je bil izražen
interes zaposlenih, da se ta institut ohrani (dokler ne bo ustrezne rešitve KP na ravni
dejavnosti). Pri uvedbi disciplinskega postopka mora delodajalec očitane kršitve
utemeljiti in dokazati, kar mu, primerjalno pri opozorilu pred redno odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi (85. člen ZDR-1), ni potrebno v tolikšni meri. Prav tako lahko v postopku
ugotavljanja disciplinske odgovornosti delavec izvaja dokaze v svojo korist, kar v
primeru z opozorilom pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne more, ker sploh ni
dokaznega postopka, načelo kontradiktornosti, niti ni sodnega varstva, oziroma
pritožbe. Utemeljenost se izkaže šele v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
kar v praksi pomeni tudi leto pravdanja na sodiščih. Izrečena sankcija opozorila ne
glede na neutemeljenost »visi« nad delavcem ves čas in predstavlja veliko možnost
zlorab, pritiska in šikaniranja podrejenih. Menim, da bi morali institut opozorila urediti
drugače, ali ga celo odpraviti. Iz opravljenih analiz je evidentno, da je institut opozorila
v veliki meri nadomestil disciplinske postopke, kar je pravno formalno nevzdržno, saj je
opozorilo po svoji vsebini procesni institut redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar
pomeni izrazito nesorazmernost disciplinskih kršitev reda in discipline, z resnimi
kršitvami pogodbe o zaposlitvi, ki jih ureja ZDR-1.
RAZMERJE MED DISCIPLINSKIMI POSTOPKI PO ZJU IN
OPOZORILI PRED REDNO ODPOVEDJO POGODBE O
ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA PO ZDR-1
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Po letu 2007 se je izrazit trend naraščanja opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi iz krivdnega razloga v primerjavi z disciplinskimi postopki zoper policiste
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Letna poročila o delu policije za leto 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dosegljivo preko povezave www.policija.si/index.php/statistika dne 26.05.2016.
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nekoliko umiril. Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali vodje policijskih enot, predvsem
iz praktičnih razlogov, opuščajo vodenje sicer zapletenih disciplinskih postopkov in v
večji meri izrekajo pisna opozorila, ki bistveno posegajo v pogodbo o zaposlitvi. Pred
redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec
najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka
kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo
delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem
letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno opozorilo se lahko
pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo
nalaga delodajalec185. Pisno opozorilo je dopustno le za kršitve, ko je porušeno
zaupanje med delavcem in delodajalcem v tolikšni meri, da ni mogoče nadaljevati
delovnega razmerja. Kadar pa delavec huje krši pogodbene obveznosti, naklepoma ali
iz hude malomarnosti, pa so podani pogoji za izredno odpoved delovnega razmerja.

4.4. Suspenz kot ukrep zaradi disciplinske kršitve policistov za obdobje od
dne 28.06.2003 do dne 31.12.2015
Suspenz pogodbe pomeni, da se določen čas pravice in obveznosti iz sklenjene
pogodbe o zaposlitvi ne izvršujejo in sicer dokler ne preneha določena okoliščina,
zaradi katere je začasno onemogočeno delo delavca. ZDR-1 ne določa več suspenza
zaradi kršitve disciplinske odgovornosti. Suspenz določa le za primere prekinitve
pogodbe o zaposlitvi, ko pogodba o zaposlitvi miruje, potem, ko okoliščina, zaradi
katere je nastopilo mirovanje preneha, pa ponovno oživi (na primer delavec ne more
opravljati svojega dela zaradi sankcije za prekršek)186.

185
186

Prvi odst. 85. člena ZDR-1.
53. člen ZDR-1.
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ZAČASNE ODSTRANITVE Z DELA - SUSPENZI
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Zelo redki ukrepi začasnih odstranitev z dela oz. suspenzi so v analitičnem delu letnih
poročil policije, iz katerih sem črpal podatke za izdelavo magistrskega dela, vsebovani
v ukrepih izrednih prekinitev pogodb o zaposlitvi. Po pojasnilih na MNZ UOK (februar
2014) je služba za kadre glede primerljivih podatkov

o številu suspenzov, z

razumevanjem sledila dejstvu, da uporabe suspenza v disciplinskem postopku po 95.
členu ZPol, po letu 2007 ni bilo več.
Nekatere okoliščine za suspenz pogodbe določa že zakon188, kot na primer prestajanje
zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega in varstvenega ukrepa ali sankcije
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Letna poročila o delu policije za leto 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dosegljivo preko povezave www.policija.si/index.php/statistika dne 26.05.2016.
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ZDR-1 v 53. členu določa suspenz pogodbe o zaposlitvi:

(1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali
sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, obveznega ali prostovoljnega
služenja vojaškega roka, opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni
sestavi policije, vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v
miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite,
pripora in v drugih primerih, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi, začasno preneha
opravljati delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi
za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca (suspenz pogodbe o zaposlitvi).
(2) Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki
so neposredno vezane na opravljanje dela.
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za prekršek, zaradi katerih delavec ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, v
primerih služenja različnih vojaških, civilnih in policijskih obveznosti ali v primeru
pripora. Lahko se tudi stranki pogodbe o zaposlitvi dogovorita za suspenz pogodbe, kar
je v praksi najpogosteje v primeru daljšega izobraževanja v tujini, daljšega potovanja
oz. druge okoliščine, ki delavcu začasno preprečujejo opravljanje dela. Razen v
zakonsko določenih primerih, je torej suspenz mogoč, če se tako dogovorita stranki v
pogodbi o zaposlitvi, dodatni primeri pa se lahko določijo tudi v kolektivni pogodbi. V
času suspenza pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati - le začasno se ne izvršujejo
medsebojne pravice, zato je tudi delodajalec v tem času ne more odpovedati, razen če
so podani razlogi za izredno odpoved, ali če je uveden postopek za prenehanje
delodajalca. Po preteku okoliščin za suspenz, se ima delavec pravico in dolžnost vrniti
na delo najkasneje v roku petih dni. Po tem roku suspenz preneha, delodajalec pa
lahko delavcu izredno odpove pogodbo, če se v tem roku ni vrnil na delo. Od suspenza
je treba ločiti primere socialnih zavarovanj, ko je delavec sicer začasno nezmožen za
delo (na primer zaradi bolezni, poškodbe, nege in varstva otroka itd.), vendar se tudi v
tem času izpolnjujejo medsebojne pravice in obveznosti s pravico do nadomestila plače
po posebnih predpisih, ter primere, ko je delavec prav tako opravičen do krajše
odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta ali drugih oblik odsotnosti z dela (poroka,
rojstvo, smrt, selitev itd.). Navedeni primeri nimajo učinka suspenza pogodbe.


Suspenz pogodbe o zaposlitvi po ZJU

ZJU suspenz pogodbe o zaposlitvi posebej ureja v 152. b členu. O mirovanju pravic in
obveznosti se lahko predstojnik in javni uslužbenec sporazumno dogovorita. ZJU
primerov za suspenz ne določa, ampak to prepušča dogovoru strank. V času mirovanja
lahko javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, ko pa se
vrne, prvemu delodajalcu zasede delovno mesto, ki ga je uradnik opravljal v nazivu
pred mirovanjem pravic, brez javnega natečaja.
Disciplinski postopek zoper javne uslužbence - policiste se še vedno vodi v skladu z
določili ZJU/02189. Namreč novela ZJU/05 je v 85. členu razveljavila določbe o

(3) Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz
pogodbe. S tem dnem preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in
mu je izrečena izredna odpoved v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 110. člena tega zakona, traja suspenz
pogodbe do začetka učinkovanja izredne odpovedi.
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Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 35/05-UPB).
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disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev. Hkrati pa je določila, da se do ureditve
disciplinske odgovornosti na ravni dejavnosti še vedno smiselno uporabljajo določbe
ZJU/02 o disciplinski odgovornosti z izjemo določb o odvzemu položaja oziroma
razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.


Suspenz pogodbe o zaposlitvi po ZPol

Kljub temu, da so delavci policije tudi javni uslužbenci, je bilo potrebno nekatera
vprašanja, ki se nanašajo na začasno odstranitev z dela oziroma prepoved opravljanja
dela (suspenz), posebej urediti. Niti ZJU, niti kolektivna pogodba nista urejala možnosti
začasne prepovedi opravljanja dela v primeru, če je zoper delavca policije bil uveden
kazenski postopek. V določenih primerih so nastajale situacije, zaradi katerih
delodajalec delavcu policije ni mogel ali pa želel izreči izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi zaradi kršitve delovnih obveznosti, ki so imele znake kaznivega dejanja. Kljub
temu ni bilo primerno, da je tak policist še naprej opravljal delo. Zaradi tega sta že
(Zakon o notranjih zadevah - ZONZ in ZPol)190 določala, da lahko predstojnik organa
policistu, zoper katerega je uveden kazenski postopek, začasno prepove opravljanje
dela. Takšno ureditev poznajo nekateri poklici v javnem sektorju. Tako je na primer
Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja v 100. a členu določal, da
lahko inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport javnemu uslužbencu začasno
prepove opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja, če je bila zoper njega
vložena kazenska ovadba zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se je preganjala po
uradni dolžnosti in za katerega je bilo možno izreči nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ob odstranitvi z dela je imel policist enake pravice do nadomestila plače v višini
polovice nadomestila plače, kot bi mu šlo v primeru odsotnosti z dela. Takšno višino
nadomestila plače pa ureja ZDR-1 v primeru, da se delavcu policije v postopku izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi prepove opravljanje dela. Poleg navedenega je bilo v
primeru začasne odstranitve z dela potrebno policistu odvzeti službeno izkaznico, s
katero sicer izkazuje pravico do izvajanja policijskih pooblastil, ter službeno orožje. Ker
pa imajo policisti za opravljanje del in nalog pravico dostopa do evidenc, ki jih v skladu
z zakonom vodi policija, je takemu policistu potrebno onemogočiti tudi dostop do

190

Zakon o policiji - ZPol (Uradni list RS, št. 42/2009) je do pričetka veljave ZODPol (2013), v 95. členu urejal
suspenz pogodbe o zaposlitvi in sicer v VI. poglavju:» Disciplinska in odškodninska odgovornost«.
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evidenc policije. S takšnim ukrepom se policistu tudi dejansko onemogoči opravljanje
del in nalog, za katere je sklenil pogodbo o zaposlitvi, hkrati se preprečijo zlorabe, do
katerih bi lahko v času začasne odstranitve z dela prišlo. Tako kot glede disciplinske
odgovornosti, so se tudi glede odškodninske odgovornosti za policiste uporabljale
določbe, ki veljajo za javne uslužbence. Ker gre v primeru odškodninske odgovornosti
za civilni delikt, posebna oziroma dodatna zakonska ureditev za policista ni potrebna.
Suspenz PoZ, kot ga je ohranjal ZPol, ni več primeren novi ureditvi delovnih razmerij,
še posebej ureditvi delovnega razmerja kot pogodbenega razmerja med delavcem in
delodajalcem. Prav tako je bil suspenz PoZ v stari delovni zakonodaji namenjen
predvsem tistim primerom disciplinske odgovornosti, kjer je delodajalec izrekel ukrep
prenehanja delovnega razmerja. Takega ukrepa danes disciplinski postopek ne pozna
več in ga je nadomestil institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ta institut pa
pozna prepoved opravljanja dela dokler traja postopek izredne odpovedi PoZ191 (gre za
identičen institut, kot je suspenz PoZ po ZPol). Prav zaradi narave disciplinskega
postopka institut suspenza PoZ kot ga je določal ZPol (sedaj veljavni ZODPol)192 ali pa
ZJU ni več uporaben.
4.4.1. Normativna ureditev suspenza v Republiki Italiji

Podobno kot opredeljuje suspenz delovnopravna zakonodaja v Sloveniji, opredeljuje
suspenz tudi Odlok št. 737/1981193 kot izključitev opravljanja delovnih dolžnosti v času
trajanja od enega do šestih mesecev. Pomeni obdobje brez prejemanja mesečne
plače, brez odobrenega denarnega nadomestila v višini mesečne plače z družinskim
dodatkom. Prav tako privede do ustavitve dodatkov na delovno dobo, za dve leti se
zadrži napredovanje v višji plačilni razred. Gre za začasni ukrep in pomeni hujšo obliko
izločitvene sankcije, ki jo lahko enačimo z »odvzemom policijskih pooblastil«194.

191

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol (Uradni list RS št. 15/13) v 63. členu ureja institut »Prepovedi
opravljanja dela in začasno prepoved od dela policistu, ki mu je prepovedano opravljanje dela ali policistu, ki je
začasno odstranjen od dela, se odvzameta službena izkaznica in orožje ter onemogoči dostop do evidenc«.
192

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol (Uradni list RS št. 15/13) v 63. členu ureja institut: »Prepovedi
opravljanja dela in začasno prepoved od dela« in sicer: »policistu, ki mu je prepovedano opravljanje dela ali policistu,
ki je začasno odstranjen od dela, se odvzameta službena izkaznica in orožje ter onemogoči dostop do evidenc« . Ker
ZODPol ne ureja Disciplinske odgovornosti policistov, se določbe 63. člena, ne nanašajo na disciplinski postopek.
193

Odlok predsednika Republike Italije, čl. 6, št. 737/1981.

194

Testo unico, sullo statuto dei dipendenti civili dello stato (D.P.R. 10. gennaio 1957, n. 3).
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Namen inštituta gre iskati v umiku uslužbenca v času, ko njegova kazenska ali
disciplinska odgovornost še ni dokončno ugotovljena. Člen 6, D.P.R. 737/1981
navedeno sankcijo opredeljuje kot izključitev opravljanja delovnih dolžnosti v času
trajanja od enega do šestih mesecev, z odvzemom mesečne plače, izključujoč denarno
nakazilo za prehrano, ki znaša polovico mesečne plače in ostalih zakonskih prejemkov
ter družinsko nakazilo. Obenem zajema določilo, da se čas suspenza ne šteje v
upokojitveno dobo, dveletni zamik pri napredovanju ali periodičnega povišanja
mesečne plače, ali dodelitvi višjega plačnega razreda.
V kolikor gre za vodstveni ali vodilni kader, obravnavano sankcijo izreče Vodja Policije
– Generalni direktor javne varnosti, po predhodni presoji Centralnega disciplinskega
sveta. Ostalim zaposlenim se sankcija izreče po predhodni presoji Regijskega
disciplinskega sveta.
Z razliko od slovenske zakonodaje Odlok taksativno našteva primere v katerih se lahko
suspenz izreče. Sankcija suspenza je lahko izrečena v sledečih primerih:


pomanjkljivosti oz. kršitve, zaradi katerih je predvidena denarna sankcija, v
kolikor so le te hujše oblike (na navedeni koncept se navezuje predhodno
pisanje), t.j. da gre za ponavljajoče redne se kršitve,



pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje iz malomarnosti, ki je bilo
ugotovljeno v rednem sodnem postopku, za katerega ni predvideno odvzem
pravic,



sramotitev UJV ali nadrejenih,



neprimerno vedenje, s katerim povzroča motnje v kontinuiteti delovanja,



dopuščanje zlorab zaposlenim,



dejanja, ki niso v skladu z dolžnostmi podrejenosti,



stalno zadrževanje z osebami, ki se ukvarjajo z neprimernimi in nespodobnimi
aktivnostmi v času, ko slednje ni narekovano zaradi potrebe služb in na način,
ki povzroča zgražanje javnosti,



uporaba prepovedanih drog ali psihotropnih substanc izven terapevtskih
namenov, ki je dokazana na osnovi zdravniškega potrdila,
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nedovoljena odsotnost iz delovnega mesta za čas, ki presega pet dni,



opustitev prisotnosti ali zakasnela prisotnost v službi, za čas, ki presega 48 ur in
ne presega petih dni. V primerih, ko se taka odsotnost, do katere je prišlo
zaradi visoke stopnje malomarnosti, negativno odraža na delovanja službe do
te mere, da je prišlo do hujših posledic za učinkovito delovanje službe, ali pa je
taka kršitev ponavljajoče se narave.

Suspenz zaradi disciplinskega postopka se razlikuje od suspenza iz varnostnih
razlogov. V tem primeru gre za inštitut administrativne narave, s katerim Uprava javne
varnosti suspendira zaposlenega iz razlogov, ker so njegova dejanja povezana s
kazenskimi ali disciplinskimi postopki. Uprava na tak način ščiti svoje nemoteno
delovanje in ugled.
Obvezna uvedba suspenza iz varnostnih razlogov195

Pripadnik Uprave javne varnosti, ki izvaja naloge javne varnosti, zoper katerega je
izdana tiralica ali nalog za prijetje, ki se nahaja v »preventivnem priporu« ( verjetno
preiskovalni ali hišni pripor), mora biti suspendiran z ukrepom, ki ga izda nadrejeni
urada, kjer je pripadnik zaposlen. Nadrejeni je dolžan uvedbo ukrepa takoj sporočiti
centralni kadrovski direkciji Uprave javne varnosti. V tem primeru gre za obligatoren
suspenz, ker obstajajo določene predpostavke, zaradi katerih Uprava nima nikakršnih
diskrecijskih možnosti.
Obvezna uvedba suspenza196
Za uslužbence, ki so bili obsojeni, tudi z nepravnomočno obsodbo, ali koristijo
prekinitev pogojne obsodbe za enega izmed kaznivih dejanj, ki so predvideni in
kaznovani s členi 214, 317, 318, 319, 318 in 320 Kazenskega zakonika ali za kaznivo
dejanje po 3. členu l. 1383/1941 (Kazniva dejanja zoper javno upravo).

195

Po členu c. 1. D.P.R. 737/81, (D.P.R. Dekret Predsednika Republike).

196

Po členu 4, l. 97/2001, (D.P.R. Dekret Predsednika Republike).
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Fakultativna uvedba suspenza iz varnostnih razlogov197

Uvede se jo na osnovi diskrecije Uprave za primere, ki ne predvidevajo obligatornega
suspenza za uslužbenca, zoper katerega je uveden kazenski postopek, in sicer v
primerih, ko je narava kaznivega dejanja posebno huda. V navedenem primeru je
uslužbenec lahko suspendiran na osnovi ukrepa izrečenega s strani Šefa policije (op.
p. generalni direktor), ki ukrep izreče na motiviran predlog starešine urada, kjer je
uslužbenec zaposlen.

4.4.2. Normativna ureditev suspenza v Republiki Hrvaški
Policijski uslužbenec se lahko začasno odstrani z dela na podlagi odločbe ministra ali
osebe, ki jo ta pooblasti, še preden je proti policistu uveden disciplinski postopek,
zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti, pri čemer pa je sama kršitev in njene posledice
takšnega značaja, da bi njegovo nadaljnje delo bistveno škodilo interesom službe198.
Policijski uslužbenec se lahko odstrani z dela tudi, če je zoper njega uveden kazenski
postopek in je kršitev takšnega značaja, da bi njegovo delo v času trajanja postopka,
lahko škodilo interesu službe. Šteje se, da je policijski uslužbenec odstranjen z dela, če
je zoper njega uveden preiskovalni postopek in odrejen pripor, o čemur se sprejema
odločitev199.
Za čas odstranitve z dela, uslužbencu pripada nadomestilo plače v znesku od 60%, če
vzdržuje družino pa 80% plače v mesecu, v katerem je bil odstranjen z dela.
Uslužbencu se vrne zadržani del plače od prvega dne odstranitve v naslednjih
primerih:


če delovno sodišče potrdi njegovo pritožbo zoper odločbo o odstranitvi z
dela,

197

Po členu 9, c. iz D.P.R.737/81, (D.P.R. Dekret Predsednika Republike).

198

Juras, Damir, Pravni propisi o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika, 2006, str. 189-191.

199

S to odredbo se omogoča denarno kaznovanje delavca policije za katerega ni potrjena odgovornost in uslužbenec
ne bi smel trpeti posledice po izteku roka v katerem se je lahko vodil postopek. Tako bo npr. policijskemu
uslužbencu, kateri je bil odstranjen z dela 12 mesecev, pri čemer mu je mesečno pripadalo nadomestilo plače v
znesku 60 ali 80 % plače, ustavljeno vračanje razlike plače, če nastopi zastaranje discipli nskega pregona ne da bi
bila predhodno sprejeta odločitev o njegovi odgovornosti, prav tako tudi ko je do zastaranja prišlo zaradi predhodne
razveljavitve odločitve disciplinskega sodišča s strani Upravnega sodišča.
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če je s pravnomočno odločbo ustavljen kazenski oz. postopek zaradi hujše
kršitve službene dolžnosti, razen zaradi zastaranja vodenja postopka,



če je s pravnomočno sodbo v kazenskem oz. s pravnomočno odločbo v
postopku zaradi hujše kršitve službene dolžnosti, oproščen odgovornosti.

Zoper odločitev o odstranitvi z dela, ima delavec policije pravico do pritožbe pri
prvostopenjskemu disciplinskemu sodišču, katero mora sprejeti odločitev o pritožbi v
roku osmih dni od sprejema, odločitev sodišča o pritožbi pa je dokončna200. Potrebno bi
bilo z zakonom omogočiti prvostopenjskemu disciplinskemu sodišču da, v kolikor pri
izvedbi ustne obravnave potrdi, da delavec policije, kateri je odstranjen z dela, ni
odgovoren za kršitev delovne dolžnosti, za katero se ga bremeni, lahko sprejme
odločitev o razveljavitvi odločitve o odstranitvi z dela tega policijskega uslužbenca. Na
ustni obravnavi se natančno izvajajo in razpravljajo relevantni dokazi, od katerih se
nekateri pridobijo tudi po sprejemu odločitve o odstranitvi z dela in odločitve po pritožbi
zaradi te odločbe, ter v tem trenutku disciplinsko sodišče lahko razpolaga z dejstvi in
dokazi, kateri ne opravičujejo nadaljnji obstoj odločitve o odstranitvi z dela. S tem bi se
»suspendiranemu« policijskemu uslužbencu omogočilo, da bi pričel z delom, obenem
pa bi bila višina nadomestila, če bi bil s končno odločitvijo oproščen odgovornosti,
izplačana bistveno manjša. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o odstranitvi z dela.
4.5. Ali se disciplinske ukrepe lahko nadomesti z opozorilom pred redno
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?

Za policijo lahko trdim, da so z vidika neposrednega predstojnika, roki za uvedbo
disciplinskega postopka izredno kratki. Na podlagi zbranih obvestil je potrebno predlog
za uvedbo disciplinskega postopka poslati predstojniku organa (GDP), ki izda sklep o
uvedbi disciplinskega postopka. Sklep vrne nadrejenemu, ki ga nato vroči delavcu.
Težave se pokažejo takrat, kadar nadrejeni izve za sum disciplinske kršitve in mora
zbrati še ustrezna obvestila in dokaze, s katerimi utemelji svoj predlog za uvedbo
disciplinskega postopka. Z uporabo instituta opozorila pred redno odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi iz krivdnih razlogov po ZDR-1 so neposredni predstojniki policijskih enot v
veliki meri opuščali uvedbe zapletenih disciplinskih postopkov, čeprav so za disciplinski

200

Zakon o policiji – (NN št. 034/2011) , konkretneje v 112. členu.
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postopek obstajali razlogi. Navedeni institut je sicer dopusten le za tiste kršitve, s
katerimi se poruši zaupanje med delavcem in delodajalcem v tolikšni meri, da ni
mogoče nadaljevati delovnega razmerja, kadar delavec huje krši pogodbene
obveznosti, naklepoma ali iz hude malomarnosti, in so podani pogoji za izredno
odpoved delovnega razmerja201.

201

Vrhovno Sodišče je v sodbi izpostavilo mnenje Vrhovnega sodišča RS, izraženo v sodbi opr. št. VIII Ips 250/2007,
z dne 05.11. 2012, v kateri je sodišče opozorilo, da mora delodajalec delavca pred odpovedjo pisno opozoriti, vendar
pa zaradi teh kršitev – na katere je bil delavec opozorjen, kasneje delavcu ne more več redno odpovedati pogodbe o
zaposlitvi. Toliko manj mu lahko kasneje zaradi teh istih kršitev izredno odpove pogodbo. Smisel pisnega
opominjanja po navedeni zakonski določbi je predvsem v tem, da se delavca opozori na tiste kršitve, ki niso tako
hude, da bi utemeljevale izredno odpoved in katerih namen je opozoriti delavca na možnost odpovedi pogodbe o
zaposlitvi, če svojih pogodbenih in drugih obveznosti ne bo izpolnjeval. Šele kolikor bo delavec ponovno kršil svoje
delovne obveznosti, mu bo delodajalec lahko redno odpovedal pogodbo iz krivdnega razloga. Ni sicer ovire, da
delodajalec za nove kršitve delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, toda to lahko stori le zaradi novih kršitev,
ne pa več tistih, za katere je tožnika pisno opominjal na podlagi prvega odstavka 83. člena ZDR.
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RAZMERJE MED SANKCIJAMI V DISCIPLINSKIH POSTOPKIH IN
OPOZORILOM PRED REDNO ODPOVEDJO TER IZREDNO
ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA
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Po letu 2007 je zaznati izrazit porast opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi in izrednih odpovedi PoZ.
Za pravilno razumevanje je pomembna še razlaga prvega odstavka 85. člena ZDR-1.
Mnogo delodajalcev ga razume napačno, nekateri pa ga zavestno »izigravajo«.
Možnost različnih razlag temelji na dejstvu, da v prvem odstavku 85. člena ni izrecno
navedeno, za kakšno kršitev pogodbenih in drugih obveznosti delodajalec lahko
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Letna poročila o delu policije za leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
dostopno preko povezave www.policija.si/index.php/statistika z dne 26.05.2016.
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delavca opozori. Je lahko to tudi »lažja kršitev«, kršitev, ki nima in ne more imeti za
posledico odpovedi pogodbe o zaposlitve? Mnogo delodajalcev meni, da lahko, kar je
seveda napačno in v nasprotju z namenom omenjene pravne norme. Prvi odstavek 85.
člena ZDR-1 je namreč možno tolmačiti samo tako, da mora biti kršitev tako resna, da
onemogoča nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Samo,
če gre za tako kršitev, delodajalec lahko uporabi prvi odstavek 85. člena ZDR-1. Gre za
postopek pred odpovedjo, ki je po zakonu dejansko procesna predpostavka za redno
odpoved iz krivdnega razloga. Z opozorilom delodajalec delavcu sporoča, da mu bo
odpovedal pogodbo o zaposlitvi, če ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti in
bo ponavljal take kršitve.
Predlagatelj sprememb ZJU, ki so bile v tem, da bi se položaj zaposlenih v javni upravi
približal položaju zaposlenih v zasebnem sektorju, je bil mnenja, da med njimi ni
takšnih razlik, da bi bilo potrebno razlikovat pravni režim. Za odpoved pogodbe o
zaposlitvi je bilo prej treba speljati zelo kompliciran disciplinski postopek, medtem, ko je
v zasebnem sektorju to bolj enostavno, in reformisti so šli v to smer, da bi te postopke
poenostavili, da je še vedno možna odpoved delovnega razmerja zaradi težjih kršitev
delovnih obveznosti, vendar je ta postopek manj birokratiziran. Črtanje opredeljene
disciplinske odgovornosti znotraj ZJU je bila ukinitev zapletenih postopkov, ki so
oziroma niso pripeljali do odpovedi delovnega razmerja posameznega javnega
uslužbenca. Zaposleni imajo tako možnost, da se izjasnijo, torej pravica do zaslišanja
obstaja, drugih postopkovnih zadev pa ni. Prejšnji predpisi so namreč zahtevali zbore
komisij in precej zapletene postopke. Odgovornost za kršitve delovnih obveznosti še
vedno obstaja, gre le za postopke, ki so zdaj enostavnejši. Za postopek in sankcije v
primeru ugotovljenih disciplinskih kršitev se zdaj uporablja neposredno ZDR-1203.

Navedeni institut je uvedel ZDR/02 v letu 2003. Postopek ugotavljanja disciplinske
odgovornosti se ni spremenil in še vedno zahteva izvedbo » kvazi« sodnega postopka izvedba obravnave, na kateri se izvajajo dokazi. Vse to v primerjavi z opozorilom pred
odpovedjo PoZ odpade in je ta postopek bistveno bolj enostaven, hiter in manj
zapleten. ZJU/05 je s svojimi spremembami in razveljavitvijo poglavja o disciplinski
odgovornosti (s prehodnimi določbami) o ohranjanju teh določb do ureditve v kolektivni
pogodbi, naredil še dodatno zmedo na tem področju. Že vrsto let je od spremembe
ZJU/05, pa se pogajanja za spremembo KP na ravni dejavnosti oziroma sprejem KP, ki

203

Virant, Gregor et.al., Predlog za obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJU,EVA-2005-3111-0021četrta obravnava na seji Vlade RS, 21.07.2006, str.8.
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bi urejala disciplinsko odgovornost in postopek še niso začela – natančneje, niti še niso
bila ponujena oziroma predlagana pogajanja. Vse to pa seveda vodi v skorajšnjo
nezmožnost (učinkovitega) vodenja disciplinskega postopka. Disciplinski postopek bi
moral biti hiter in enostaven. Ob dejstvu, da je po ZDR-1 možen le opomin, ki sam po
sebi nima nobenih posledic, da je ob ustrezni ureditvi v KP možna tudi denarna kazen,
bi bilo v prihodnosti potrebno disciplinski postopek urediti le tako, da bi delodajalec
delavcu predočil kršitev, delavec bi imel pravico do podaje izjave (ta je lahko tudi samo
pisna), nato pa bi delodajalec, brez izvedbe dodatnega dokaznega postopka, izrekel
disciplinski ukrep.
Če primerjam zakonsko ureditev disciplinske odgovornosti po ZJU in ZDR-1 lahko
ugotovim, da vsebuje ZJU posebno poglavje o disciplinski odgovornosti, medtem, ko
ZDR-1 namenja disciplinski odgovornosti le nekaj členov. ZJU je tudi strožji od ZDR-1,
predvsem glede disciplinskih sankcij. ZJU še vedno ločuje, med lažjimi in težjimi
disciplinskimi kršitvami ter sankcijami, kar je ZDR-1 opustil. Vzrokov za različno
ureditev disciplinske odgovornosti po ZDR-1 in ZJU je verjetno več. Eden od
pomembnih je, da javni uslužbenci opravljajo dela zaradi zadovoljevanja javnega
interesa. Cilj, namen njihovega dela ni pridobivanje dobička, ampak zadovoljevanje
javnega interesa. Trenutna urejenost disciplinske odgovornosti po mojem mnenju ni
najbolj pravična. V mislih imam predvsem razliko med ZDR-1 in ZJU, saj menim, da so
javni uslužbenci, zaradi strožjih določil ZJU, postavljeni v neenakopraven oziroma
slabši položaj z delavci.
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5. PRIMERJALNA ANALIZA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA V SLOVENSKI
POLICIJI, KI GA UREJA ZJU, S PODROČNO DISCIPLINSKO ZAKONODAJO V
ITALIJANSKI IN HRVAŠKI POLICIJI

5.1. Normativna ureditev disciplinskega postopka v slovenski policiji
Vsebino disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev, torej tudi policistov, sem že
obdelal v podpoglavju 2.2.1.2. (disciplinska odgovornost po ZJU), nato v podpoglavju
2.3.2. (veljavna ureditev disciplinske odgovornosti v RS) in v 3. poglavju, disciplinska
odgovornost policistov po delovnem in uslužbenskem pravu204.
Izvedba disciplinskega postopka po veljavni zakonodaji je za javne uslužbence policiste precej zapletena. Uporabiti je potrebno različne predpise za uporabo
materialnih in procesnih pravil. Temeljni zakon je ZDR-1. Za javne uslužbence, torej
tudi za policiste, predstavlja »lex specialis« ZJU/05, postopkovni del pa se vodi v
skladu z ZJU/05 in ZPP, na drugi stopnji pa v skladu z ZUP. Osebno menim, da bi bilo
potrebno navedeno vsebino urediti enotno v ZODPol, podobno kot je bilo urejeno v
ZPol. Tako bi bil enoten pravni akt zagotovo uporabnejši in učinkovitejši v okolju
Policije, kjer se do potankosti pozna specifiko dela policistov. Tako ZNPPol v 4.
poglavju že sedaj natančno ureja »Pritožbe zoper delo policistov – pritožbeni
postopek«, zato ne vidim razloga, čemu ne bi v ZODPol

uredili še »Disciplinsko

odgovornost policistov«, ob dejstvu, da KP na ravni dejavnosti že deset let po noveli
ZJU-B še ni bila sprejeta, podobno kot je disciplinski postopek policistov urejen v
Republiki Hrvaški in Italiji.

204

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo); XVII. poglavje; čl. 122 do 134).

Dne, 31. 12. 2005 je začela veljati sprememba ZJU – B (Uradni list RS, št. 113/05) – določbe XVII. Poglavja črtane; do
sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti se določbe še vedno uporabljajo, razen določb o odvzemu položaja
oziroma razrešitve s položaja; razrešitve naziva; imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi PoZ.
Do sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti se določbe še vedno uporabljajo, razen določb o odvzemu položaja
oziroma razrešitve s položaja; razrešitve naziva; imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi PoZ.
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 43/11; ZPP) - za vabljenje,
vročanje, izvedbo obravnave in zapisnik.
Smiselna uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08, 8/10) – drugostopenjski organ (Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS).
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Disciplinski postopek za ugotovitev disciplinske odgovornosti javnega uslužbenca policista, uvede predstojnik (GDP) na lastno pobudo ali na predlog osebe, ki je
javnemu uslužbencu nadrejena, inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati opis očitane disciplinske
kršitve in dokazila zanjo. O uvedbi disciplinskega postopka mora predstojnik izdati pisni
sklep, ki se vroči javnemu uslužbencu. Vključevanje sindikata oziroma sveta delavcev
ali delavskega zaupnika v disciplinski postopek je odvisno od pooblastila delavca.
Delodajalcu ni treba več pisno obveščati teh organov o uvedbi disciplinskega postopka
in kršitvi ali obravnavati pisno mnenje in se do njega posebej opredeljevati, tudi, če
tako mnenje delodajalec prejme. Predstojnik uvede disciplinski postopek, če meni, da
obstaja utemeljen sum, da je prišlo do disciplinske kršitve. Zoper sklep o uvedbi
disciplinskega postopka ni dovoljena posebna pritožba (glej, poglavje 3).

5.1.1. Disciplinska odgovornost policistov Republike Italije
Vsi trije sistemi, tako slovenski, italijanski in hrvaški uvajajo posebno ureditev pravic in
dolžnosti javnih uslužbencev, ki naj bi temeljili na posebnem razmerju oziroma odnosu
med njimi in državo ter nalogami, katere opravljajo. Med posebne dolžnosti sodijo
varovanje uradne tajnosti, spoštovanje odredb nadrejenega, nezdružljivost opravljanja
dodatnih dejavnosti z delovnim razmerjem ter posebna disciplinska in odškodninska
odgovornost javnih uslužbencev.
Uslužbenski sistem, ki ureja disciplinsko odgovornost policistov v Republiki Italiji 205
lahko primerjamo s starejšimi sistemi državne uprave, ki so bolj usmerjeni znotraj
korpusa državnih uslužbencev. Izrazito poudarjajo formo, red, procese, legaliteto in
občo omiko. Disciplinski okvir je tehnično podrobno predpisan in zavzema veliko
prostora, kar odraža vpetost v model, paradigmo, ki poudarja hierarhijo ter strogo
upoštevanje forme in postopkov.
Italijanska doktrina disciplinske odgovornosti policistov oz. uslužbencev uprave javne
varnosti izrazito poudarja področje profesionalnosti kot okvir eventualnih nedopustnih

205

Posebnega pritožbenega postopka ne poznajo in nimajo posebnega notranje zaščitnega sistema. Vse sume kršitev
policistov obravnavajo v kazenskem, disciplinskem ali postopku o prekršku. V kvesturi imajo poseben urad za stike z
javnostjo, ki sprejema pritožbe državljanov, ki jih rešuje kvestor. Pritožba mora biti pisna, anonimnih ne rešujejo. Hujše
disciplinske kršitve obravnava kvestor, druge pa vodje posameznih oddelkov. Te pritožbe se obravnavajo v disciplinskih
postopkih. Državljanom ne odgovarjajo na pritožbe. Vse aktivnosti v zvezi z raziskovanjem kaznivih dejanj vodi javni
tožilec.
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ravnanj, ki jih je mogoče obravnavati kot disciplinske kršitve. Ravnanje mora biti
neposredna ali posredna kršitev pogodbene obveznosti. Uveljavljen je objektivno subjektivni koncept kršitve, kar pomeni, da ravnanje ni kršitev, če v zvezi z njo ne
obstaja zahtevana stopnja delavčeve krivde.
Disciplinske sankcije so torej upravni ukrepi prizadevne narave, katere na osnovi točno
določenega pravnega odnosa določeni subjekti uveljavljajo nad drugimi subjekti,
določen način obnašanja in podrejanja sprejetim pravilom.
Obstaja namreč skupina subjektov, ki so podvrženi disciplinski odgovornosti, in so
odvisni od druge skupine subjektov, ki nad njimi izvršujejo disciplinsko oblast206.
Navedeno razmerje je običajno prisotno v velikem številu medsebojnih interakcij, ki
smo jim priča v vsakdanjem življenju. Navedeni način izvajanja oblasti je prisoten tudi v
odnosih, razvitih v okviru zaposlitev v javni upravi. Slednji je opazen v konceptu
avtoritete določenega subjekta, ki disciplinsko nadvlado uveljavlja z združevanjem
določenih pravic in dolžnosti v okviru konceptov nadzorstvenih funkcij, namenjenim
zagotavljanju izvrševanja načela zakonitosti njemu podrejenih subjektov. Avtoriteta na
eni in podrejenost na drugi strani, predstavljata osnovne principe, na katerih deluje
katerakoli upravna ustanova oz. organizacija.
Disciplinska oblast je torej eden izmed aspektov hierarhičnega koncepta, ki se, kot to
ugotavlja Vitta C.207, nanaša na urade, vendar ne v smislu notranjih odnosov ampak
glede njihovih medsebojnih odnosov, s čimer se zagotavlja, da se kljub njihovi
različnosti, ne izgubi smisel enotnosti institucije, kateri pripadajo. Če navedena
hierarhična organiziranost velja za posamezne urade, slednja torej po našem mnenju
velja tudi za, v navedenih uradih, zaposlene uradnike. Slednji so del sistema, v
katerem se prepletajo najrazličnejši odnosi, ki so vezani tako na oblastnost izrekanja
ukazov in nadzor nad delom podrejenih, kakor tudi obveznem upoštevanju določenih
vedenjskih pravil v zasebnem življenju.
5.1.1.1. Normativna ureditev
disciplinske odgovornosti uslužbencev
uprave javne varnosti v Republiki Italiji

206

Rasponi, Il potere disciplinare, 1942, str. 4.

207

Vitta, Cino, DIritto Amministrativo, vol.1, str. 166, 1948.
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Mone L.208 v knjigi »Uprava javne varnosti in razvrstitev uslužbencev«, navaja, da mora
biti disciplinska ureditev pripadnikov državne policije drugačna od vojaške, ampak tudi
različna od predvidenih z zakonom o zaposlenih v civilni sferi209. Disciplinska oblast je
eden izmed aspektov hierarhičnega koncepta, ki se, kot to ugotavlja Vitta C.210, nanaša
na nivojsko organiziranost uprave javne varnosti. Slednja je del sistema, v katerem se
prepletajo najrazličnejši odnosi, ki so vezani tako na oblastnost izrekanja ukazov in
nadzora nad delom podrejenih, kakor tudi obveznostim upoštevanja določenih
vedenjskih pravil v zasebnem življenju. Po mnenju Vitte C. je uspešno delovanje
celotne upravne organizacije, odvisno od upoštevanja odredb nadrejenih in
upoštevanja vedenjskih pravil211.

Disciplinsko odgovornost policistov v Republiki Italiji ureja Odlok predsednika republike
Italije (v nadaljevanju Odlok), ki v 40. členu212 določa disciplinski postopek. V navedeni
Odlok, ki se v splošnih in v posebnih primerih nanaša na Statut civilnih uslužbencev v
državni upravi in na disciplinske norme vodstvenih funkcij, ki so v nekaterih primerih
celo citirane, so vnesena tudi dodatna specifična navodila. Slednje je bilo nujno
potrebno, saj so zaradi spremenjenega načina delovanja funkcionarji vodilne in
vodstvene strukture državne policije, prevzeli vlogo, ki so jo predhodno izvajali oficirji
razpuščene enote Stražnikov javne varnosti. Na tak način so poleg nalog javne
varnosti, prevzeli tudi naloge poveljevanja policijskim enotam213.

208

Mone, Luigi, L amministrazione della pubblica sicurezza e l ordinamento del personale, 1995, str. 34.

209

Codice del lavoro, VII Edizione, 2004.

210

Vitta, Cino, DIritto Amministrativo, vol. 1, 1948, str. 166.

211

Zanobini, Guido, Corso di diritto Amministrattivo, vol. III.,Giuffre 1958, str. 294.

212

Odlok predsednika Republike Italije, (D.P.R.) z dne, 25. oktobra 1981, št. 737. Disciplinski postopki v zvezi s
kršitvami, ki so bile storjene po nastopu veljave Zakona o novi ureditvi javne varnosti in ki niso še zaključeni, pred
nastopom veljave, morajo biti predani novim disciplinskim organom na določen način. Kar ni določeno z novim
Odlokom, se upošteva pravila Statuta o delovnih razmerjih (iz leta 1957).

213

Za razumevanje duha Zakona o policijski reformi (št. 121. s pričetkom veljave z dne 01. aprila 1981) je bilo
potrebno poleg zgodovinskega razvoja upoštevati tudi socialni kontekst, v katerem se je razvil. Ne more se
zanemariti težavnosti vodenja mase (cca 70.000), uokvirjene z uradniki usposobljenimi s frekventnimi rednimi tečaji
na akademiji z didaktičnimi vzorci, ki se v celoti prekrivajo v prim erjavi z vzorci vojske, bolj operativno uporabljenimi
s strani oboroženih sil in ki so bili za redno uporabo kot sodna policija ali policija za red in javno varnost, odvisna od
poveljevanja s strani pripadnikov civilnih vlog uslužbencev javne varnosti. Ta diarhija, na katero se nanašajo
legitimna stremljenja k nalogam učinkovitega vodstvenega usmerjanja policijskih inšpektorjev (višji funkcionarji in
direktorji) in latentna vedno navzoča konfliktnost med prefektom in kvestorjem, je narekovala političnim in družbenim
silam, ne samo prilagoditi obstoječo strukturo brez sprememb institucionalne ureditve, temveč spremeniti celotno
regulativo, s prenovo organizacijskih predpostavk in modulov, ki delujejo povsem drugače od prejšnje strukture.

109

Tako so vodje uradov in komandirji oddelkov pooblaščeni za izrek sankcije za lažje
disciplinske kršitve. Za obravnavo hujših disciplinskih kršitev pa je pristojno vodstvo
Uprave javne varnosti.

Namen spremembe ureditve disciplinske odgovornosti policistov je v krepitvi discipline
v posameznem uradu ali oddelku, kjer morajo zaposleni v vodji oziroma nadrejenemu
prepoznati osebo, ki skrbi in je odgovorna za organizacijo in delo enote, ter osebo, ki
skrbi za operativni del aktivnosti in predstavlja nadrejeno osebo v hierarhiji, ki jih vodi in
izvaja nadzor na delom.
Na vodje uradov214 je bila prenesena naloga zagotavljanja discipline podrejenih, se
pravi odgovornost, ki zahteva potrebno strokovno znanje glede disciplinske
odgovornosti in izvajanja disciplinskih postopkov, ter normativne ureditve upravljanja z
zaposlenimi in izvajanja poveljevanja.

Z Zakonom o reviziji disciplinskega postopka za zaposlene v policiji, z dne 16.01.2003,
je zakonodajalec sprejel več zakonskih Odlokov z namenom posodobitve veljavne
zakonodaje po sledečih kriteriji215:
a.

izločitev ustnega opomina iz seznama sankcij,

b.

izločitev graje in v tem kontekstu sorazmernost razvrstitve predvidenih sankcij
od denarne kazni (ki se je trikratno povišala) do suspenza,

c.

redefinicija primerov, za katere je možno izreči disciplinsko sankcijo,

d.

normativna prilagoditev preventivnega suspenza in prenehanja delovnega
razmerja,

e.

redefinicija organov, pristojnih za izrek sankcij in preverjanja dejstev,

f.

poenostavitev disciplinskega postopka,

g.

predvidevanje ponovne obnove postopka,

214

Disciplinska odgovornost vodilnih uslužbencev, ki je bila zakonsko usklajena s predhodno citiranima Odlokoma
predsednika Republike Italije (D.D.P.R. 737/1981 in 748 iz 1972), je bila dodatno dopolnjena z vsebino določbe člena
20 z dne 3. februarja 1993, št. 29, nakar je bila spremenjena z Odlokom predsednika Republike Italije z dne 10.
novembra 1993, št. 470. S spremembo se uvede preverjanje znanja vodij policijskih enot - pooblaščencev za vodenje
in odločanje v disciplinskih postopkih.
215

Mone, Luigi, (2006), L` ordinamento del personale della pubblica sicurezza edizioni Laurus Robuffo, Roma, p. 208.
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prehodne določbe za postopke, ki so že potekali v času nastopa nove

h.

zakonodaje. Zakon je predvideval možnost uporabe dodatnih zakonskih
Odlokov, katere je možno sprejeti do dne 31. decembra 2003, s katerimi je
možno sprejeti popravke na že izdane delegirane dekrete.
5.1.1.2. Subjekti disciplinskega prava v upravi javne varnosti Republike
Italije
V splošnih predpisih disciplinskega prava in predpisu UJV nastopajo sledeči subjekti216:


pasivni subjekt, ki ga predstavlja pripadnik uprave, ki je s svojim dejanjem,
opustitvijo ali vedenjem odgovoren za nastanek posledice, ki je prepoznana
kot disciplinska kršitev. Posledica takega ugotovljenega dejanja, opustitve
ali vedenja s strani nadrejenih, ima za posledico sprožitev postopka za
ugotavljanje pogojev za uvedbo disciplinskih sankcij, v okviru katerega
omenjeni subjekt prevzame vlogo preiskovanca oz. obdolženca, na osnovi
česar je kasneje podvržen presoji pristojnih organov, ki izrekajo sankcijo na
osnovi stopnje ugotovljene odgovornosti in



aktivni subjekt, ki zastopa UJV in sicer glede na predvideno razčlenitev
disciplinskega prava, ki zajema:

a) individualni organi:


katerakoli nadrejena oseba,



vodja urada in poveljnik oddelka,



predstojnik Policije - Generalni direktor UJV,



minister za notranje zadeve.

b) kolegijski organ:


Posvetovalna komisija (posvetovalno telo),



regijski disciplinski svet



centralni disciplinski svet in



višji disciplinski svet

216

Mone, Luigi, (2006), L` ordinamento del personale della pubblica sicurezza edizioni Laurus Robuffo, Roma, p.
208,209.
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5.1.1.3. Disciplinske sankcije
Odlok (Dekret) predsednika Republike z dne 25. oktobra 1981, št. 7, t.i. Disciplinski
pravilnik, ki vsebuje poglavje »Disciplinske sankcije za zaposlene v Upravi javne
varnosti in postopkovna pravila«, je primarni pravni vir, ki ureja disciplinske normative
za zaposlene v Državni policiji. Uvedba disciplinske sankcije predstavlja disciplinsko
oblast oziroma možnost (dolžnost) oblastne prisile podrejenih subjektov, da le - ti
spoštujejo določene obveznosti, katerih neupoštevanje sproži uvedbo disciplinskih
sankcij.
Glede imetnika pravice uvedbe disciplinskega postopka je potrebno ločiti med
imetnikom pravice uvedbe le - tega in imetnikom pravice uvedbe disciplinske sankcije.
V nekaterih primerih, kjer gre za uvedbo t.i. nezahtevnih postopkov, obe oblastni
dejanji izvede isti subjekt, v zahtevnejših primerih pa se organ, ki uvede disciplinski
postopek loči od organa, ki o disciplinskem postopku odloči.

Nezahtevni postopki:
a) Ustni opomin lahko izreče katerikoli nadrejeni subjekt, ne da bi mu bilo
potrebno posebej poročati. Ustni opomin (člen 2 DPR 737/81) predstavlja
opozorilo, s katerim so sankcionirane lažje enkratne kršitve, ali opustitvena
dejanja lažjih oblik, ki izhajajo iz malomarnosti ali neprimerne osebne
urejenosti ali neurejenosti zunanjega videza.
b) Pisni opomin (člen 3, cit. D.P.R.) lahko izreče vodja urada ali komandir
oddelka, kateremu je kršitelj podrejen, šef policije (tudi v nadaljevanju mišljeno
kot Generalni Direktor Policije).
Pisni opomin je pisni akt, s katerim se sankcionira ponavljajoče lažje kršitve,
malomarnost, nekorektno oz. neprimerno obnašanje, neurejenost uniforme,
nošenje delov oblačil, ki niso v skladu z uniformo, prenočevanje brez
ustreznega dovoljenja izven vojašnice (mišljeno kot pri nas nastanitveni objekt v
Policijski akademiji v Tacnu ali službeno dodeljene namestitve), nekorektno
obnašanje do nadrejenih, sodelavcev na isti ravni, ostalih zaposlenih ali strank.
c) Denarna kazen (člen 4., cit. D.P.R.) lahko izreče kvestor za osebje, zaposleno v
Kvesturi in v uradih Kvesture, razen za vodstveno in vodilno osebje, za katero je
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pristojen šef policije. Vodja osebja, zaposlenega v oddelkih železniške policije,
poštne policije, mejne enote policije, uradih javne varnosti pomorskih in zračnih
mejnih enot, oddelkov prometne policije, in izobraževalnih institucij.

Komandir oddelka za zaposlene v mobilnih oddelkih (kot npr. Posebna policijska
enota - PPE v slovenski policiji). Denarna kazen zajema zmanjšanje mesečne
plače, ki ne presega 5/30 le - te in ostalih stalnih prejemkov, s katerimi se
sankcionira sledeče kršitve:


ponavljajoče kršitve, katere se sankcionira s pisnim opominom,



priložnostno ukvarjanje s trgovsko – komercialno

dejavnostjo ali

nezdružljivim poklicem,


razen za potrebe službe, vzdrževanje stikov in razmerij z osebami, ki niso
vredne javnega zaupanja, zahajanje v lokale ali druščine, ki niso v skladu s
statusom uslužbenca,



prekomerno zadolževanje z nezmožnostjo plačila oz. zadolževanje pri
sodelavcih, povratnikih kaznivih dejanj ali osumljencih kaznih dejanj,



neupravičena odsotnost z dela od enega do petih dni,



neupoštevanje obveze po prisotnosti na delovnem mestu ali dosegljivosti,



večkratna malomarnost pri učenju pravil in osnovnih pojmov namenjenim
strokovnemu usposabljanju,



očitna malomarnost pri seznanjanju z odrejenimi delovnimi nalogami,



odsotnost ali zamuda službe do 48 ur,



zamuda ali malomarnost pri izvršitvi odrejene naloge,



neupoštevanje vrstnega reda obravnavanja službenih zadev,



dejanja hude malomarnosti,



neupoštevanje dolžnosti takojšnje seznanitve nadrejenih, da je bila odrejena
naloga, katere izvršitev pomeni očitno storitev kaznivega dejanja



neupoštevanje pravil političnega delovanja pripadnikov UJV,



neupoštevanje pravil, ki predpisujejo sindikalne pravice pripadnikov UJV,



odreditev naloge, ki se ne nanaša na izvrševanje službenih obveznosti ali
discipline, ali presega pristojnosti inštitucije, oz. škoduje osebnemu
dostojanstvu,



opustitev ali nenatančnost pri ukazovanju ali odrejanju službenih nalog,



katerokoli vedenje izven službenega časa, ki sicer ni eksplicitno navedeno v
predhodnih primerih, vendar krši ugled pripadnikov Uprave javne varnosti.
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Zahtevnejši primeri (postopki)
Zahtevnejši primeri (graja, suspenz, prekinitev delovnega razmerja) se med seboj
ločujejo po že omenjenih imetnikih pravice glede uvedbe disciplinskega postopka in
imetnikih pravice do uvedbe disciplinske sankcije, kakor tudi po nastopu (čeprav v
drugačnih načinih in časovnih obdobjih) drugih subjektov, kot npr. Preiskovalnega
funkcionarja, Posvetovalne komisije, Regijskega disciplinskega sveta, Centralnega
disciplinskega sveta, Višjega disciplinskega sveta.
d) Graja (člen 5., cit. D.P.R.): Grajo lahko izrečejo organi, ki so pristojni za izrek
denarne kazni, po pridobljenem mnenju Posvetovalne komisije in tudi kot
dodatek k denarni kazni, upoštevajoč težo kršitve in osebnost kršitelja. Graja
je formalni pisni akt, s katero se sankcionirajo sledeče kršitve:


ponavljajoče ali hude kršitve pri opravljanju zaupanih del in nalog,



nadaljevalne kršitve, ki so predhodno že bile sankcionirane z
blažjimi sankcijami,



grajo se izreka kršitelju, ki je bil predhodno že večkrat sankcioniran,
vendar kljub temu

vztrajno nadaljuje s kršitvijo disciplinske

normative,


hujše pomanjkljivosti, ki se nanašajo na disciplino ali pravila
vedenje217,



pomanjkljivosti, ki se nanašajo na dostojanstvo opravljanja funkcije,
dejavnosti, namenjene preprečitvi ali omejevanju pravic izvrševanja
političnih in sindikalnih aktivnosti ali mandata zagovornika oz. člana
kolegijskega organa, predvidenega z normativno ureditvijo državne
policije,



malomarnost pri vodenju ali skrbi za ustrezen življenjski standard in
blaginjo zaposlenih, ali nadzora nad primernostjo vedenja osebja in



malomarnost ali neprevidnost ali neupoštevanje pravil pri uporabi
zaposlenih, opreme ali shranjevanju orožja, eksplozivov, opreme,
materialov infrastrukture in dokumentov.

e) Prekinitev delovnega razmerja: Člen 7, D.P.R. 737/1981 opredeljuje sankcijo
prenehanja delovnega razmerja, kot izbris pripadnosti posameznika, in sicer

217

(Glej točko, a).
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zaradi tega, ker je vedenje slednjega nezdružljivo z obstankom v organih javne
varnosti.
Sankcija prekinitve delovnega razmerja je lahko izrečena v sledečih primerih:

 za dejanja, ki dokazujejo pomanjkanje občutka časti ali moralne drže,
 dejanja, ki kažejo na konkretno kršitev obveznosti, sprejetimi s podajo
svečane zaobljube,

 resne zlorabe avtoritete in zaupanja,
 namerna kršitev dolžnosti, ki je prizadejala resne negativne posledice
Upravi javne varnosti oz. javnimi ali zasebnim ustanovam,

 v javnosti storjena dejanja hude nepokorščine ali pozivanje k
nepokorščini,

 ponavljajoče se kršitve, za katere je predviden suspenz, ali vztrajajočih
obsodbe, vrednih dejanj , kljub dejstvu, da so bili zaradi tega predhodno
že izrečeni drugi disciplinski ukrepi,

 neopravičena samovoljna oddaljitev od službe, ki presega pet
zaporednih dni.
Sankcija prekinitve delovnega razmerja je izrečena z odlokom (dekretom) vodje policije
generalnega direktorja javne varnosti, po presoji Centralnega disciplinskega sveta, v
kolikor se nanaša na pripadnike vodstvenega in vodilnega kadra, in po presoji
Deželnega disciplinskega sveta, za preostalo osebje.
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URAD, V KATEREM JE KADER

KVESTURA

PISNI

DENARNA

OPOMIN

KAZEN

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Kvestor

Vodja oddelka

Vodja oddelka

Vodja oddelka

Vodja A.O.C

Vodja oddelka

Vodja oddelka

Vodja A.O.C.

Vodja oddelka

Vodja oddelka

Vodja sekcije

Vodja oddelka

Vodja oddelka

Vodja sekcije

Vodja oddelka

Vodja oddelka

GRAJA

Vodja
POSTAJE

KVESTURE IN POLICIJSKE

ZAPOSLEN

ORGAN PRISTOJEN ZA IZREK SANKCIJE

DISLOCIRANE POLICIJSKE

dislocirane

POSTAJE

policijske
postaje

PODROČNE POLICIJSKE
POSTAJE
ODDELEK

PROMETNA POLICIJA

AVTOCESTNI OPERATIVNI
CENTER (A.O.C.)
POSEBNI OPERATIVNI
ODDELEK
SEKCIJE PROMETNE
POLICIJE
PODSEKCIJE
POLICIJSKI ODDELKI
MOBILNI ODDELKI

Tabela št. 2

V navedenih primerih, gre za primarne in neposredne pristojnosti. Zaradi tega je
potrebno primere vedenja, zaradi katerih so zaposleni policijskih postaj in sekcij
sankcionirani s pisnim aktom s strani kvestorjev ali vodij oddelkov, poročati pristojnim
organom, tudi če so le - te naštetim organom podrejene.
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5.1.2. Disciplinska odgovornost policistov Republike Hrvaške
Disciplinski postopek je razumljen kot milejši postopek glede na namen in sankcije, ki
se lahko izrečejo. Milivojevič Kruljac, L.218 v primerjalni analizi ugotavlja, da sankcija
prenehanja delovnega razmerja, konkretno v Ministrstvu za notranje zadeve RH, trajno
spremeni delovnopravni položaj delavca in je ne gre razumeti kot sankcijo
opominjevalne narave kot jo ureja ZDR RS. Skrajna sankcija prenehanje delovnega
razmerja neposredno vpliva na socialno varnost delavca. Policijski uradniki so težje
zaposljivi na drugih delovnih mestih izven policije. Običajno imajo policisti zaključeno
srednjo policijsko šolo, oz. policijsko gimnazijo ali policijsko akademijo. Po mnenju
avtorice

navedena disciplinska sankcija pomeni

za policista, pri iskanju nove

zaposlitve hudo stigmo v lokalnem okolju.
5.1.2.1. Disciplinska odgovornost policijskih uslužbencev Republike
Hrvaške po Zakonu o radu
Če pogledamo značilnosti novele ZR219, lahko ugotovimo, da je prvič podana definicija
delavca (v členu 2. Zakon opredeljuje delavca: »To je vsak zaposleni, nameščenec,
uslužbenec ali drugi delavec.«). Podobno kot v slovenskem ZDR/2002 je na novo
urejeno poglavje o prepovedi diskriminacije, varstvu življenja, zdravja, zasebnosti in
dostojanstva delavca. Hrvaški zakon je bil po sprejemu v letu 1995 že štirikrat
noveliran, pri čemer je njegova zasnova bistveno drugačna od slovenskega ZDR, saj
ima že skoraj naravo zakonika. Vsebuje namreč vsa področja, ki jih v Sloveniji urejamo
s posamičnimi zakoni (npr. stavke, reprezentativnost sindikatov, sodelovanje delavcev
pri upravljanju ipd.).
Vsebina Zakona o radu220 RH, kot navaja Žic I., avtorica komentarja k ZR, ne ureja
delovnih razmerij v oboroženih silah, v policiji, državnih uradnikov niti delavcev v
železniškem, zračnem, pomorskem prometu, kakor tudi ne vse vrste delovnih razmerij
v javnih službah kot npr. v zdravstvu, temveč je to urejeno v posebnih predpisih, ki se v

218

Milivojević,Kruljac, Lana, Disciplinski postupak u Ministarstvu unutranjih poslova republike Hrvatske te opće naznake
nekih poredbenih sustava disciplinskog sudovanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 13, št. 1/2006, str.
127-170.
219

Kukec, Bojan, Novela zakona o radu in »slovenska klavzula«, 2003, št. 37, str. 31: »Sredi letošnjega poletja je začela
na Hrvaškem veljati novela zakona o radu (v nadaljevanju: ZR- Narodne novine, št. 114/03), s katero so nezadovoljni
tako sindikati kot delodajalci, medtem ko strokovnjaki delovnega prava ocenjujejo, da so uveljavljene spremembe in
dopolnitve zakona politični namesto strokovni kompromis«.
220

Žic,Inge, at al., Veliki komentar novega Zakona o radu, 2010, str. 20.
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razmerju do ZR uporabljajo kot posebni zakoni, za katere velja načelo prirejenosti
glede na vsebino urejanja Lex specialis derogat legi generali (specialni predpis
razveljavi splošnega), v katerih dvostranskega pogodbenega razmerja ni zaznati.
Avtorica opozarja na nujnost ureditve enotnosti delovnih razmerij, v zasebnem in
javnem sektorju, kar pomeni uskladitev delovnopravne zakonodaje v RH, s primerljivo
zakonsko ureditvijo držav članic EU.
5.1.2.2. Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih v RH221
Juras D.222 v

članku predstavi pojem in značaj disciplinske odgovornosti policijskih

uslužbencev, torej tudi policistov v RH. Delovna disciplina policijskih uslužbencev zajema
vedenje pri opravljanju delovnih dolžnosti, ki je po svoji naravi izenačeno z dolžnostmi
in obveznostmi običajnega državnega uslužbenca.
Zaradi pomembnosti javnih uslužbencev, njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti, je
ustanovljena posebna veja javnega prava, v kateri so opredeljene splošne pravice in
dolžnosti javnih uslužbencev. Ta pravila se nanašajo na sprejem uslužbencev v
delovno razmerje, disciplino pri delu, delovno pravni status in upokojevanje. V teoriji ni
enotnega stališča, ali javno pravo spada v posebno vejo uslužbenskega prava, ali pa
zgolj v upravno ali delovno pravo.

V hrvaškem pravnem sistemu je bila posebna in popolna regulacija pravnega statusa
javnih uslužbencev prvotno izvedena s sprejetjem ZDS iz 1994 leta. Nato je bil sprejet
Zakon o državnim službenicima, ki je pričel veljati dne 2006223 in bil kasneje večkrat
noveliran.
ZDS, v 1. členu predpisuje, da se z njim urejajo delovnopravni odnosi med javnimi
uslužbenci in državo kot delodajalca, enotna pravila, ki predpisujejo sprejem v javno
službo, klasifikacijo delovnih mest javnih uslužbencev, strokovno usposabljanje javnih
uslužbencev, napredovanje v službi, kot druga vprašanja, ki so pomembna za

221

Tintić, Nikola, Radno i socijalno pravo, 1972, str. 588: »Disciplinsko je odgovorna tista oseba, ki je zavezana
delovni disciplini in disciplinskim pooblastilom, ob tem pa krši določen obseg disciplinskih napak, vezanih na delovno
dolžnost, delovno obvezo oziroma delovno disciplino«.
222

Juras, Damir, Pravni propisi o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika, Hrvatska javna uprava, 2006.

223

Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12,
49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15).
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uresničevanje prava in obveznosti javnih uslužbencev in določena vprašanja, ki so
pomembna za urejanje in uresničevanje prava, obveznosti in odgovornosti zaposlenih.
Zakonodajalec je pri definiranju pojma javnega uslužbenca224 uporabil mešano
definicijo uslužbencev in združil organizacijski vidik (osebe v državnih telesih) s
funkcionalnim vidikom (opravljanje dela iz delokroga teh teles)225.
Delovna disciplina v javni upravi obsega predpisane delovne obveznosti in dolžnosti
javnih uslužbencev226.
Ko javni uslužbenec krši delovno obveznost in dolžnost, disciplinsko odgovarja pred
pristojnimi organi227.
V ZDS so opredeljene naslednje dolžnostih javnega uslužbenca:


izvrševanje nalog v skladu z zakonom, prepoved zlorabe položaja ali pooblastil,
zavrnitev ponujenih daril, prepoved neupravičenega nagrajevanja drugih javnih
uslužbencev, nudenje informacij in obrazložitev o upravnih postopkih, pravočasno
in učinkovito izvajanje nalog, varovanje službene tajnosti in spoštovanje
zasebnosti, strokovno postopanje, prisotnost na delovnem mestu, uporaba in
polaganje pozornosti na zaupano premoženje, etično postopanje228.

Razen ugotovljenih obveznosti, daje delovnopravni status javnemu uslužbencu tudi
pravice. Te pravice so izraz demokratične pravne ureditve, s katerimi se zavaruje
osebno dostojanstvo javnega uslužbenca, ter mu omogoča, da pri delu učinkovito
ščiti svoje pravice in pravne interese v zvezi z opravljanjem delovnih dolžnosti 229.
Temeljne pravice javnih uslužbencev v RH so predpisane z določbami od 9. do 14.a
člena ZDS in sicer:

224

Konkretneje v drugem odst. 2. In 3. člena ZDS-a.

225

O opredelitvi pojma uslužbenca v zakonodaji glej Andrassy, Juraj, »Međunarodno javno pravo«, 1976, str. 305.

226

O pojmu in značaju delovne discipline v upravi glej Živković, Sretan, »Disciplinska i materijalna odgovornost u
privredi i upravi«, 1962, str. 5-6.
227

Odredbe o odgovornosti uslužbencev za kršitve službene dolžnosti so predpisane v 10. delu ZDS -a , od 96. do
115. člena.
228

Konkretneje od 15. do 25. člena ZDS-a.

229

V francoski teoriji se med pravicami, katere uživa vsak uslužbenec kot posameznik, šteje tudi pravica do
določenega jamstva v času izvajanje službe kot npr. Pravica zakonitega vodenja disciplinskega postopka in pravica
do pravnih sredstev na odločitve v disciplinskih stvareh, glej: Auby, J.M., Ader, R. – D, »Droit Public«, 1970, str. 265.
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delo v ustreznih pogojih,



plača in druge ugodnosti,



enako obravnavanje in enaka možnost napredovanja,



zaščita glede neupravičene premestitve ali odstranitve z delovnega mesta,



kandidiranje na volitvah,



pravico do pritožbe,



pravno varstvo uslužbencev ob prijavi suma korupcije.

Odgovornosti javnih uslužbencev so različne glede na oblike kršitev:


odgovornost za kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti,



kazenska odgovornost in



materialna odgovornost

5.1.2.2.1. Kršitve delovnih dolžnosti in disciplinske kazni

V uslužbenskem hrvaškem pravu je disciplinska odgovornost javnih uslužbencev
urejena v Zakonu o javnih uslužbencih (ZDS/11). Tako je Zakon o javnih uslužbencih
lex specialis. Disciplinska odgovornost je lahko urejena tudi z drugim posebnim
zakonom. Tako je z Zakonom o policiji urejena disciplinska odgovornost policistov. V
nadaljevanju preučujem spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnih uslužbencih iz leta 2011230, ki je bistveno posegel v vsebino disciplinske
odgovornosti javnih uslužbencev tako, da je razširil nabor lažjih in težjih disciplinskih
kršitev v primerjavi z Zakonom o javnih uslužbencih iz leta 2006 (ZDS/6). Hrvaška
ureditev disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev, je podobna naši ureditvi pred
novelo ZJU/05, kar kaže na

dejstvo o skupnem zgodovinskem

razvoju z

RS231.Razlikuje se predvsem v tem, da imajo predpisane strožje disciplinske ukrepe
kot pri nas, saj nekateri disciplinski ukrepi trajno spreminjajo delovnopravni položaj
javnega uslužbenca ( kot. npr. disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja,

premestitev na drugo delovno mesto v nižji rang iste stopnje, prepoved

230

Z Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, z dne. 15. Aprila 2011 so se spremenila in
dopolnila določila Zakona o državnim službenicima, (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07. i 27/08) tudi v členih, ki
urejajo disciplinski postopek državnih uslužbencev, torej tudi policistov.
Juras, Damir, »Disciplinske kazne za državne službenike«, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 50,
1/2013., str. 139.- 158.
231
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napredovanja v roku dveh let

od dneva uveljavitve sklepa o disciplinski

odgovornosti).
Težje kršitve delovnih dolžnosti so232:
1. neizpolnjevanje, nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje delovnih
obveznosti,
2. nezakonito ravnanje ali neupoštevanja ukrepov ali dejanj, za katere je uslužbenec
pooblaščen v zvezi s preprečevanjem nepravilnosti,
3. dajanje napačne informacije, ki vpliva na odločanje organa ali povzroči škodljive
posledice,
4. zloraba položaja ali prekoračitev pooblastil,
5. zavrnitev naloge, brez opravičenih razlogov,
6. neopravičena uporaba ali neopravičena uporaba sredstev za delo, ali v zvezi z
delom,
7. razkritje uradne ali druge tajnosti v zvezi z opravljanjem državne službe,
8. zloraba obveznosti državnih funkcionarjev glede poročanja v zvezi z utemeljenimi
sumi korupcije,
9. kršitev pravice do varstva anonimnosti javnih uslužbencev, ki poročajo o utemeljenih
sumih korupcije,
10. omejevanje ali odrekanje pravic po tem zakonu uslužbencu ali pristojnemu organu,
ki prijavi sum korupcije ali zlorabo uslužbencev,

11. opravljanje del, ki so v nasprotju s postopki na delovnem mestu ali brez predhodne
odobritve predstojnika organa,

232

Spremenila sta se 98. in 99. člen, ki urejata lažje in težje kršitve delovnih dolžnosti javnih uslužbencev.
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12. ponarejene dokumente uporabi kot prave,
13. vedenje v nasprotju s Kodeksom etike javnih uslužbencev, ki škoduje ugledu
organa,
14. neopravičen izostanek z dela, neprekinjeno od dva do štiri dni,
15. trikrat izrečena kazen za storjene lažje kršitve v obdobju dveh let,
16. kraja in poškodovanje ali uničenje premoženja državnih organov naklepno ali iz
hude malomarnosti,
17. prihod na delo pod vplivom alkohola, mamil ali drugih snovi, ki povzročajo
odvisnost ali uživanje alkohola, mamil ali drugih snovi, ki povzročajo odvisnost med
delovnim časom ali zavrnitev testiranja na alkohol ali mamila233,
18. druge hude kršitve delovnih dolžnosti ki jih določa zakon.
Za hude kršitve delovnih dolžnosti so predpisane naslednje kazni234:


denarna kazen za obdobje do šestih mesecev, v mesečnem znesku 20%
celotne mesečne plače, v katerem je bila izrečena kazenska sankcija,



premestitve na drugo delovno mesto v nižji rang iste stopnje izobrazbe,



prenehanju delovnega razmerja,



državni uslužbenec, ki je odgovoren za hudo kršitev delovne dolžnosti ne more
napredovati v roku dveh let od dneva uveljavitve sklepa o odgovornosti,

233

Šteje se, da je javni uslužbenec pod vplivom alkohola, če ima v organizmu nad 0,50g/kg, ali ustrezno količino
miligramov na liter izdihanega zraka alkohola. Prisotnost alkohola v telesu se določi z analizo krvi ali urina ali z
merjenjem količine alkohola v litru izdihanega zraka ali zdravniški pregled ali druge metode in aparatov. Šteje se, da je
javni uslužbenec pod vplivom mamil, če ima v telesu drogo. Šteje se tudi, da ima uslužbenec v telesu prepovedano
drogo, če je prisotnost droge ugotovljena s primernimi sredstvi ali napravami ali z zdravniškim pregledom ali analizo krvi
ali krvi in urina. Testiranje za alkohol in droge se opravi le, če obstaja utemeljen sum, da je javni uslužbenec pod
vplivom alkohola ali drog. Na postopek testiranja za ugotavljanje alkohola in prepovedanih drog državnih uslužbencev,
ki se nahajajo na zdravljenju glede odvisnosti od alkohola ali od prepovedanih drog in na izven bolnišničnim zdravljenju
od odvisnosti ali na substitucijski terapiji se uporabljajo določila Zakona o varstvu pri delu.

234

ZDS, drugi odstavek 110. člena.
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državnemu uslužbencu, ki v enem letu od uveljavitve odločbe o odgovornosti
za hujšo kršitev delovne dolžnosti, storil novo hudo kršitev delovnih dolžnosti,
preneha delovno razmerje po zakonu z dnem izvršljivosti odločbe, s katero je
ugotovljena odgovornost uslužbenca za novo hudo kršitev delovne dolžnosti,



državnemu uslužbencu se obvezno izreče disciplinska kazen prenehanja
državne službe, če se ugotovi, da je odgovoren za hudo kršitev delovne
obveznosti z elementi korupcije,



vsota glob, izrečenih v enem mesecu, za lažje in hude kršitve delovnih
dolžnosti, ne smejo presegati 30% celotne plače za ta mesec,



kazen premestitve na drugo delovno mesto v nižji rang iste stopnje izobrazbe
le, če obstaja prosto delovno mesto v državnem organu.

Kazni, izrečene v postopku zaradi kršitve delovne dolžnosti izvršuje pristojna služba
državnega organa, v kateri je zaposlen uradnik.
Pri izreku vrste kazni glede na pravni temelj in višino se ugotavlja teža storjene kršitve
in nastale posledice, stopnjo odgovornosti državnega uslužbenca, okoliščine, v katerih
je bila kršitev izvršena, tako olajševalne kot tudi oteževalne okoliščine na strani delavca
policije v postopku. Disciplinsko kazen je potrebno individualizirati, ob upoštevanju
namena disciplinske kazni (doseganje generalne in specialne prevencije).
Lažje kršitve delovnih dolžnosti so235:
1. pogosto zamujanje na delo ali predčasno odhajanje iz dela,
2. neopravičena zamuda na delo več kot eno uro na dan,
3. večkrat prekorači predpisani čas za odmor ali uveljavljanje pravice do počitka izven
predpisanega časa brez utemeljenega razloga,
4. zapuščanje delovnih prostorov med delovnim časom brez dovoljenja predstojnikov,
5. površno vodenje evidenc, podatkov ali drugih zaupnih dokumentov

235

ZDS, 98.člen.
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6. neopravičen izostanek z dela za en dan,
7. opustitev obvestila nadrejenemu o razlogih zamude prihoda na delo v času 24 ur
brez opravičljivega razloga,
8. vedenje javnih uslužbencev, v nasprotju z etičnim kodeksom javnih uslužbencev, ki
ne škoduje ugledu službe,
9. neizvršitev ali nepravočasno opravljanje delovnih dolžnosti, brez upravičenega
razloga,
10. nevestno ali malomarno opravljanje delovnih dolžnosti ali opravljanje delovnih
dolžnosti, v nasprotju s pravili stroke,
11. druge lažje kršitve delovnih dolžnosti, ki jih predpisuje zakon, uredba ali pravilnik
predstojnika organa.
Za lažje kršitve delovnih dolžnosti se lahko izrečejo naslednje kazni236:


pisni opomin in



denarna kazen v višini do 10% plače uslužbenca izplačane v mesecu, ko je
kazen izrečena.

Pisni opomin je disciplinska kazen moralno – korektivnega značaja. Pri tej kazni je
poudarjena generalna prevencija, saj se z njo seznanja širok krog uslužbencev.
Potrebno je opredeliti postopek in način izvrševanja te kazni, da bi se v vseh primerih
postopalo na enak način. Z denarno kaznijo se zmanjša določen znesek plače
državnemu uslužbencu in sicer za čas, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Delavcu policije se pogojna kazen prenehanja državne službe izreče za čas od treh do
dvanajst mesecev, pri čemer je potrebno terminološki naziv kazni »pogojno prenehanje
delovnega razmerja«, uskladiti s terminologijo ZDS-ja. Niti ZDS, niti ZP ne omenjata
instituta odpoklica pogojne kazni prenehanja državne službe, obenem pa izrecno niti
ne prepovedujejo takšnega ravnanja.

236

ZDS, prvi odstavek 110. člena.
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5.1.2.2.2. Organi za vodenje disciplinskih postopkov

Za lažje kršitve delovnih obveznosti policijskih uslužbencev disciplinski postopek
prične, vodi in odloči o disciplinski odgovornosti policijskega uslužbenca minister za
notranje zadeve ali oseba, ki jo on pooblasti237. Tako je s sklepom pooblastil načelnike
policijskih uprav za vodenje disciplinskih postopkov zaradi lažjih kršitev delovnih
obveznosti in dolžnosti policijskih uslužbencev. Za težje kršitve delovnih dolžnosti
policijskih uslužbencev disciplinske postopke začne, vodi in sprejema odločitve
disciplinsko sodišče238. Koprić, I.239 je predlagal, da se disciplinska sodišča
preimenujejo v disciplinske komisije, saj po njegovem mnenju, disciplinska sodišča niso
prava sodišča, ker se sodnike sodišč izbere na način, predpisan v Zakonu o sodiščih, z
razliko od članov disciplinskih sodišč, ki jih imenuje Vlada RH iz vrst javnih
uslužbencev. Postavlja se vprašanje glede neodvisnosti in nepristranskosti vodenja in
odločanja v disciplinskih postopkih, ob dejstvu da

je Vlada RH v uslužbenskem

razmerju v vlogi delodajalca.

5.1.2.2.3. Postopkovna pravila v disciplinskem postopku

Disciplinska odgovornost delavcev policije se ugotavlja v posebnem postopku, saj
disciplinski postopek ni niti kazenski, niti civilni, niti upravni, niti administrativno –
kazenski, temveč upravni postopek sui generis240.
ZDS opušča navedeno dvojnost s tem, da predpisuje, da se za postopek zaradi kršitve
delovne dolžnosti uporabljajo določila zakona, s katerim se ureja splošni upravni
postopek, razen, če s tem ali posebnim zakonom ni določeno drugače.


Vsebina zahteve za uvedbo disciplinskega postopka
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ZDS, prvi odstavek 104. člena.

238

ZDS, drugi odstavek 104. člena.

239

Koprić, Ivan et al., »Prilagodba hrvatskog službeničkog ustava europskim standardima«, 2005, str. 68. Glede
sugestije prof. Koprića vidi čl. 13. Zakona o sudovima »NN« 150/05: »Sudovi su tijela čiji su članovi suci izabrani na
način propisan Zakonom o državnom sudbenom vijeću («NN» 58/93, 49/98, 31/00, 107/00, 129/00), dok članove
službeničkih sudova imenuje Vlada RH i to dijelom iz reda upravnih službenika – članak 101. stavak 3. ZDS-a.«
240

S pričetkom veljavnosti ZDS-ja je opuščena dvojnost postopkovnega odločanja o kršitvah službene dolžnosti.
Dosedanja državna zakonodaja (člen 42. ZDNS-ja) je predpisoval: smiselno uporabo določil ZUP-a v postopku
ugotavljanja lažjih kršitev službenih dolžnosti kot tudi smiselno uporabo ZKP-ja, pri ugotavljanju hujših kršitev službenih
dolžnosti.
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Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka se vedno poda v pisni obliki. Na podlagi
izrecne pravne norme zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zaradi hujše kršitve
delovne dolžnosti vsebuje241:

 naziv pristojnega (delovnega) disciplinskega sodišča,
 podatke o prosilcu zahteve (naziv in sedež državnega organa in ime, priimek in
odgovorno osebo, ki je pooblaščena za podajanje zahteve),

 podatke o uslužbencu, zoper katerega se uvaja postopek (osebni podatki o
uslužbencu, naziv in sedež organa in organizacijske enote v kateri je
uslužbenec zaposlen, naziv delovnega mesta, na katero je uslužbenec
razporejen,

 dejanski opis kršitve delovne dolžnosti (način, čas in kraj izvršitve kršitve in
ostale okoliščine, iz katerih izhajajo zakonska določila težje kršitve delovne
dolžnosti),

 zakonski naziv težje kršitve delovne dolžnosti in navedbo odredbe zakona, s
katero je ta kršitev predpisana,

 dokaze, ki se predlagajo za izvajanje,
 podpis prijavitelja in pečat državnega organa.
Zahtevo je potrebno dostaviti v zadostnem številu izvodov na disciplinsko sodišče in
osebe (prijavljeni delavec policije ali več delavcev), katerim se zahtevek mora dostaviti.
Ni ovir, da prijavitelj zahteve za uvedbo disciplinskega postopka izvod zahteve
neposredno dostavi (ločeno) sodišču in prijavljenemu delavcu policije.


Uvedba postopka

Postopek zaradi lažje kršitve delovne dolžnosti delavca policije se začne s sklepom
ministra ali osebe, ki ga ta pooblasti in to na predlog nadrejenega uslužbenca242.

241

ZDS,105. člen.
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Disciplinski postopek zoper delavca policije, se zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti,
za razliko od drugih državnih uslužbencev, uvede z odločitvijo disciplinskega sodišča.
Disciplinsko sodišče ni vezano na rok, v katerem mora odločiti o uvedbi postopka,
razen, ko je delavec policije odstranjen z dela, kajti v tem primeru mora sodišče
odločitev o uvedbi postopka sprejeti v roku 8 dni od dneva odstranitve z dela243.

5.1.2.2.4. Stranke v postopku


Predlagatelj uvedbe disciplinskega postopka

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka za lažjo kršitev delovnih obveznosti in
dolžnosti poda nadrejeni delavec policije. Zakon o policiji izrecno zahteva pravni obstoj
pooblaščene osebe (to so direktorji policijskih uprav). Za vodenje in odločanje v
disciplinskih postopkih zaradi hujših kršitev delovnih dolžnosti so pristojna disciplinska
sodišča. Disciplinskega postopka ni mogoče voditi brez Zahtevka upravičenega
predlagatelja. Ustna

obravnava se izvede tudi v odsotnosti predlagatelja, pod

pogojem, da je bil pravilno vabljen. Obravnavo se izvede v javnem interesu.
Predlagatelj Zahteve zastopa interese Ministrstva za notranje zadeve,(MUP-a) z vidika
delodajalca, torej doseči želeno vedenje policijskega uslužbenca tako v službi kot izven
nje. Predlagatelj Zahteve je dolžan v predhodnem postopku nepristransko ugotoviti
relevantna dejstva in pridobiti veljavne dokaze. Na podlagi navedenega sestavi
Zahtevo za začetek disciplinskega postopka, ki vsebuje opis dejanskega stanja
disciplinske kršitve javnega uslužbenca v postopku, kot tudi pravni opis dejanja, z
navedbo dokazov, ki bodo na ustni obravnavi podprli Zahtevo tako, da se delavec
policije v postopku spozna za krivega in odgovornega za očitano mu disciplinsko
kršitev delovnih obveznosti.


Policijski uslužbenec v disciplinskem postopku

Disciplinski postopek pred disciplinskim sodiščem244 MUP-a se lahko vodi samo proti
policijskim uslužbencem. Tako se disciplinskega postopka ne more voditi proti
policistu, ki mu je prenehal status policista. Status policista preneha policijskemu
uslužbencu ob prekinitvi državne službe oziroma ob premestitvi na delovno mesto brez

242

ZDS, 104. člen.

243

ZDS, 106. in 107. člen.

244

Disciplinskih sodišč po vzoru Republike Hrvaške tako v Sloveniji, kot v Italiji, nimajo.
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statusa pooblaščene uradne osebe. Policijski uslužbenec pridobi status javnega
uslužbenca v postopku z dnevom izdaje.


Vloga zagovornika – pooblaščenca

Državni uslužbenec v postopku ima zaradi kršitve delovne dolžnosti pravico do
zagovornika, ki ima v tem postopku položaj pooblaščenca. Upoštevajoč terminologijo
103. člena ZDS-ja kot posebnega predpisa, je potrebno v disciplinskem postopku
uporabljati izraz zagovornik.
Zagovornik pomaga delavcu policije v postopku pri zaščiti njegovih pravic in interesov.


Vloga sindikata

Organ, ki vodi disciplinski postopek, je dolžan na zahtevo stranke omogočiti
sodelovanje predstavnika sindikata, katerega član je delavec v postopku. Predstavnik
sindikata245 je v postopku izenačen s položajem zagovornika. V hrvaški sodni praksi
sindikat redko uporablja omenjeno pravico, saj omogoča delavcem policije angažiranje
zagovornikov, ki imajo pogodbe s sindikatom. Glede odgovornosti sindikalnega
zaupnika za kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti je normativna ureditev tega
področja primerljiva z ureditvijo v Sloveniji in Italiji. Tako se tudi na Hrvaškem zoper
sindikalnega zaupnika, zaradi sindikalnih aktivnosti, brez soglasja Sindikata, ne more
uvesti disciplinskega postopka zaradi kršitve delovnih dolžnosti246. Ravno tako ne sme
biti zaradi sindikalnega delovanja v manj ugodnem položaju kot ostali javni uslužbenci.
5.1.2.2.5. Izvršitev kazni
Kazni izrečene v disciplinskem postopku izvršuje vodja državnega organa. Izvršitev
kazni zastara v roku enega oz. dveh let od dokončnosti rešitve, s katero je izrečena
kazen za lažjo oz. hujšo kršitev službene dolžnosti.

245

Sindikalni zaupnik je pooblaščen, da v disciplinskem postopku zastopa stranko, obenem pa mu ta status
omogoča tudi, da se zoper njega, za čas izvajanja dolžnosti sindikalnega zaupnika in šest mesecev po prenehanju te
dolžnosti, brez soglasja sindikata, zoper njega ni mogoče uvesti disciplinskega postopka zaradi kršitve delovne
dolžnosti, kakor ga tudi ni mogoče odstraniti iz službe oz. z dela zaradi uvedbe kazenskega postopka (čl. 78
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike). Soglasje sodišča se lahko zamenja z sodno odločitvijo.
246
ZDS, konkretneje v 96. a členu.

128

Po preteku roka od dveh do štirih let po pravnomočnosti izrečene kazni za lažjo oz.
težjo kršitev službene dolžnosti se kazen izbriše pod pogojem, da uslužbenec ni izvršil
nove kršitve službene dolžnosti, pri čemer ni pomembno, ali je ponovna kršitev delovne
dolžnosti okvalificirana kot težja, ali lažja247.
5.1.3. Disciplinska odgovornost policijskih uslužbencev po Zakonu o policiji
RH248

Zakon o policiji (v nadaljevanju ZP) daje poseben poudarek depolitizaciji in strokovnosti
policije. Zagotavlja osnovo za preglednost in strokovnost sistema napredovanja,
nagrajevanja, ocenjevanja, selitve, izobraževanja, poklicnega usposabljanje ter
zdravstvene in psihološke pomoči v policiji. Da bi v celoti depolitiziral policijo, zakon
prepoveduje policistom članstvo v političnih strankah, opravljanje političnih nalog v
Ministrstvu za notranje zadeve in kandidaturo na volitvah, tako na državni ali lokalni
ravni.

Na mesto generalnega direktorja policije se imenuje osebo na podlagi javnega razpisa
za prosto delovno mesto, kakor tudi njegovih namestnikov in pomočnikov ter
direktorjev policijskih uprav. Komandirje policijskih postaj se izbere na podlagi
internega natečaja. Generalni direktor, njegovi namestniki, pomočniki, direktorji
policijskih uprav in komandirji policijskih postaj so imenovani za obdobje petih let in so
lahko so v skladu z naslednjimi pogoji razrešeni pred iztekom tega petletnega obdobja:


svojo željo,



zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje nalog,



v primeru resnih kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti,



prenehanje delovnega razmerja, ko to zahteva zakon.

Po določilih ZP je policijski uslužbenec dolžan ob vstopu v delovno razmerje v policiji:


247

sprejeti in podpisati izjavo o pravicah in obveznostih policijskega uslužbenca;

ZDS, konkretneje v tretjem odstavku 111. člena.

248

Zakon o policiji (“Narodne novine”, št. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 ) in Pravilnik o disciplinski odgovornosti
policijskih uslužbencev (»Narodne novine«, št. 141/11).
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po odredbi nadrejenega je dolžan opravljati dela preko rednega delovnega
časa;



dolžan je preložiti ali prekiniti koriščenje letnega dopusta zaradi opravljanja
nujnih delovnih nalog, ki se jih ne da preložiti;



ne sme opravljati samostojne gospodarske ali profesionalne dejavnosti,
izjemoma izven rednega delovnega časa in predhodno pridobljenem pisnem
dovoljenju ministra ali osebe, ki jo le ta pooblasti, samostojno sme opravljati pri
pravni ali pri fizični osebi samo dela, ki ne vplivajo na zakonito in pravilno
opravljanje policijskih nalog;



ne sme biti pripadnik stranke, niti politično delovati znotraj ministrstva; v
uniformi policije ne sme prisostvovati v strankarskih ali drugih političnih
zbiranjih, razen ko je v službi



pravico do stavke imajo le pod posebnimi pogoji249. Policijski uslužbenec je
dolžan tudi v času stavke izvajati policijska pooblastila kot je to zahtevano z
zakonom250;



Policijski uslužbenci so dolžni varovati uradne podatke, s katerimi so se
seznanili v službi ali tekom opravljanja svojega dela.

Specifičnost delovnih dolžnosti policijskega uslužbenca je tudi odgovornost za
ukrepanje tako v službi kot izven nje251. V primerjavi z ostalimi uslužbenci, ki za svoje
ravnanje odgovarjajo zgolj in v povezavi z delovnim mestom in delovno obveznostjo.
Odgovornost za kršitve delovnih dolžnosti252:

249

V primeru vojne ali neposredne ogroženosti neodvisnosti in samostojni države, oboroženega upora in drugih oblik
ogrožanja demokratične ustavnosti RH ali temeljnih svoboščin in pravic ljudi in državljanov, razglašene nevarnosti ali
neposredne nevarnosti v dveh ali več pokrajinah ali na celem območju RH, drugih nezgodah ali nesrečah, ki motijo
normalno življenje in ogrožajo varnost ljudi in premoženja, 96/I-1. člen ZP.

250

Če je delo potrebno opraviti za opravljanje naslednjih nalog; varovanje življenja in varnosti ljudi, odvzem prostosti in
privedba pristojnemu organu osebe, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti,
preprečevanje kaznivih dejanj in odkrivanje storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti 96/II-1-3.

251

Upravno sodišče RH, je odločilo da se pritožba na sodbo drugostopenjskega Disciplinskega sodišča MNZ-ja, št. 51101-54-II-48475/1-04 z dne 27.8.2004, s katero je bila policijskemu uslužbencu izrečena disciplinska sankcija prenehanje
delovnega razmerja, zaradi nespodobnega vedenja izven službe, zavrže z obrazložitvijo«
šteje se za izredno
nespodobno, da policijski uslužbenec namesto, da vrne bančno kartico , ki jo je našel izven delovnega časa, le to
zlorabi zaradi pridobitve materialne koristi«, Us-8723/2004-4 z dne 30.3.2005.

252

Zakon o policiji, konkretneje v 93. členu.
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Policijski uslužbenec je odgovoren za kršitve delovnih dolžnosti če:


dolžnosti in nalog ne opravlja vestno, strokovno in v predvidenih rokih,



če ne ravna v skladu z ustavo, zakoni, predpisi in pravili ravnanj med ali izven
službe, kadar gre za krnitev ugleda organa,



policist je odgovoren za kršitev uradnih dolžnosti, če je kršitev storil naklepno ali
iz hude malomarnosti.

Kršitve delovnih dolžnosti so lahko lažje in težje.


Težje kršitve delovnih dolžnosti določa zakon, lažje kršitve pa določajo zakon
in podzakonski predpisi.

Lažje kršitve delovnih dolžnosti so:


zamujanje na delo ali predčasno odhajanje iz dela,



zapuščanje delovnih prostorov med delovnim časom brez dovoljenja
predstojnikov,



nepravilno ali malomarno ravnanje s sredstvi za delo ali z uradnimi
dokumenti,



nevljuden odnos do strank in sodelavcev med delovnim časom,



neopravičen izostanek z dela za en dan,



neurejen videz in nepravilno nošenje policijske uniforme,



druge lažje kršitve delovnih dolžnosti, ki so predpisane s podzakonskim
aktom,

Težje kršitve delovnih dolžnosti, so:


neizpolnjevanje, nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje delovnih
obveznosti,



nezakonito ravnanje ali neupoštevanja ukrepov ali dejanj, za katere je
uslužbenec pooblaščen v zvezi s preprečevanjem nepravilnosti,



zloraba položaja v službi ali zven službe ali prekoračitev pooblastil v službi,
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zavrnitev naloge, brez opravičenih razlogov,



razkritje informacij iz 35.člena tega zakona, nepooblaščenim osebam253,



opravljanje samostojne gospodarske dejavnosti ali poklicne dejavnosti v
nasprotju s 37. členom ZP254,



neprimerno vedenje v službi ali izven službe, s katerim se krni ugled policije,



neopravičen izostanek z dela, neprekinjeno od dva do štiri dni,



nepooblaščeno ali neprimerno uporabo sredstev ministrstva,



zavrnitev ali izogibanje obveznosti v zvezi s strokovnim usposabljanjem ali
izogibanje preverjanja psihofizičnih sposobnosti.

Za lažje kršitve delovnih dolžnosti postopek vodi in v njem odloča minister ali od njega
pooblaščeni delavec. Za hude kršitve delovnih dolžnosti postopek vodi disciplinsko
sodišče. Disciplinski postopek je hiter in javen. Kazen prepoved »promicanja u
zvanju«255, ki sem jo slovenil kot prepoved kandidiranja za višji naziv in prepoved
napredovanja, sta novi kazni glede na dosedanji katalog kazni in je potrebno videti v
kolikšni meri in s kakšnim učinkom se bosta izvajali v praksi.
Kazen premestitev na drugo delovno mesto nižje stopnje zahtevnosti se lahko izreče
samo, če obstaja prosto delovno mesto v državnem organu, kar zmanjšuje praktično
možnost izrekanja te kazni. Pri kazni premestitve na drugo delovno mesto nižje stopnje
zahtevnosti je zakonodajalec opustil odreditev roka trajanja te kazni. Postavlja se
vprašanje pravne pravičnosti glede izreka navedene kazni, saj mora disciplinsko
sodišče pri svoji odločitvi opredeliti konkretno delovno mesto (za katero mora biti

253

Policist je dolžan varovati informacije, pridobljene pri delu ali v zvezi z opravljanjem dela. Za podatke v smislu tega
zakona se štejejo podatki, ki temeljijo na posebnem predpisu, ki jih določa kot vrste zaupnih podatkov. Obveza
varovanja zaupnih podatkov zavezuje tudi po prenehanju delovnega razmerja. Minister lahko osebe iz prvega in tretjega
odstavka odveže molčečnosti v sodnih postopkih ali v upravnih postopkih, če drugače ni mogoče ugotoviti dejanskega
stanja in odločiti v postopku.
254

Policist ne sme opravljati samostojne gospodarske dejavnosti ali storitev za pravne ali fizične osebe, dokler ne
pridobi predhodnega soglasja predstojnika organa.
255

Kazen prepovedi napredovanja “promicanja u zvanju” sem slovenil kot prepoved kandidiranja za pridobitev višjega
naziva.
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predhodno potrjeno, da je prosto), na katero se kaznovani delavec policije
premešča256.
Za hude kršitve delovne dolžnosti se lahko izrečejo naslednje kazni:


denarna kazen v višini do 20% plače policijskega uslužbenca, izplačane v
mesecu, ko je kazen izrečena za čas od enega do šestih mesecev257,



prepoved napredovanja v nazivu (promicanja) od dveh do štirih let,



prepoved napredovanja v plačnem razredu od dveh do štirih let,



premestitev na drugo delovno mesto enake ali nižje zahtevnosti v času od dveh
do štirih let ,



pogojna kazen prenehanja državne službe258 in



prenehanje državne službe.

5.2. Vrste izrečenih disciplinskih sankcij policistom Policijske uprave Koper
v obdobju od dne 28.06.2003 do dne 31.12.2015

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Disciplin
ski
postopki

30

17

11

11

1

3

1

0

1

0

0

1

1

256

Če disciplinsko sodišče ne bi s svojo izvršilno odločitvijo odredilo delovnega mesta, na katero se delavec policije
premesti, potem bi o tem moral sprejet iposebno odločitev vodja državnega organa in zoper to odločitev bi bila možna
pritožba. Zakon o policiji Republike Srbije, “Službeni glasnik” 101/05 v členu 159, prvi odstavek točka 3, predpisuje, da
se kazen premestitve na drugo delovno mesto lahko izreče v trajanju od 6 mesecev do dveh let.
257

Seštevek denarnih kazni izrečenih v enem mesecu za lažje in hude kršitve delovnih dolžnosti ne sme preseči višine
30% plače policijskega uslužbenca.
258

Pogojno kazen prekinitve delovnega razmerja v državni upravi se izreče s poskusno dobo treh mesecev do enega
leta, pod pogojem, da kazen ne bo izvršena, če policist v tem obdobju ne stori druge hude kršitve delovnih
obveznosti in dolžnosti. Kazen za prenos na drugo delovno mesto nižjega ranga se lahko naloži le, če je delovno
mesto na ministrstvu nezasedeno.

133

0

0

0

0

18

Izredna
odpoved

0

0

0

0

16

Redna
odpoved

0

0

0

0

Skupaj

30

17

11

11

ni podatka

Opozoril
o pred
redno
odpovedj
o

5

4

7

6

8

6

6

0

0

1

4

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

3

6

5

12

7

8

8

8

Tabela št. 3

Po letu 2007 se vodje organizacijskih in notranje organizacijskih enot PU Koper le
redko poslužujejo disciplinskih postopkov259. Uvedeni disciplinski postopki so bili
večinoma ustavljeni iz razlogov zastaranja ali zaradi ugotovitve, da očitana kršitev ni
bila dokazana.

 Pregled najpogostejših disciplinskih kršitev na PU Koper

OPIS DOMNEVNE KRŠITVE

ODLOČITEV DISCIPLINSKEGA

260

OORGANA
Policist je zamujal z izdelavo pisnih poročil

Prva stopnja: Denarna kazen

Policist je med delom pri varovanju državne

Prva stopnja: denarna kazen,

meje spal v službenem vozilu.

Druga stopnja: Pritožbo zavrne in potrdi

259

Vir; Poročila o delu policije za leta;2004,2005,2006,2007, 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 in 2015, dostopno
preko povezave, http://www.policija.si/index.php/statistika , dne 03.07.2016.

260

Vpogled v disciplinske spise na PU Koper ( april 2014 ) za obdobje od 2003 do 2014.

134

sklep izdan na prvi stopnji

Policist se ni odzval na vabilo na zaslišanje
Okrajnega sodišča-Oddelka za prekrške in
izostanka ni opravičil, kar je imelo težje

Prva stopnja: Denarna kazen

posledice za stranke in poslovanje sodišča in
Policije.
Policistu je iz prostorov policijske postaje
Prva stopnja: Denarna kazen
pobegnila privedena oseba.
Policist je v času bolniške odsotnosti

na
Prva stopnja :Denarna kazen

javnem prostoru kršil javni red in mir.
Prva

stopnja:

prenehanje

delovnega

Policist je z lažnim prikazovanjem okoliščin

razmerja,

prometne

Druga stopnja: Pritožbo zavrne in potrdi

nesreče

poskušal

ogoljufati

zavarovalnico.

sklep

prvostopenjskega

disciplinskega

organa.
Policist se je nasilno obnašal do družinskih

Prva stopnja: Postopek ustavi, ker se je

članov.

privilegirana priča odpovedala pričanju.
Prva

stopnja:

Prenehanje

delovnega

razmerja,
Policist je z uporabo sile poskušal izsiliti
Druga stopnja: Pritožbi delno ugodi in
priznanje.
disciplinski ukrep

omili oz. spremeni v

denarno kazen.
Policist je v času službe vozil službeno vozilo
Prva stopnja: Denarna kazen
pod vplivom alkohola.
Policist je na javnem kraju kršil javni red in
Prva stopnja: Denarna kazen
mir.
Policist je sodeloval pri kaznivemu dejanju

Prva

stopnja:

poneverbe.

razmerja,

Prenehanje

delovnega

Druga stopnja: Pritožbo zavrne in potrdi

135

prvostopenjski sklep.

Tabela št. 4

Običajno

gre za kršitve reda in discipline kot npr.; malomarno opravljanje dela –

neažurno reševanje dodeljenih zadev, kršitev določb o

odsotnosti z dela,

alkoholiziranost na delovnem mestu brez hujših posledic, nošenje neustreznih delov
uniforme, samovoljne zapustitve vadbe praktičnega postopka s samoobrambo in
spanje na delovnem mestu. V preostalih primerih pa gre za kršitve javnega reda in
miru, nato kršitve cestnoprometnih predpisov v dela prostem času oziroma za krnitev
ugleda policije z različnimi ravnanji, ter kršitve drugih pravic in dolžnosti iz delovnega
razmerja (odklon preizkusa alkoholiziranosti, zloraba pooblastila glede
osebnih podatkov ipd).
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obdelave

5.2.1. Vrste izrečenih disciplinskih sankcij policistom v sosednji Tržaški
regiji Republike Italije

14

5

12

7

7

5

3

Graja

1

0

0

0

1

0

0

0

Suspenz

1

1

1

1

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

120

169

68

80

47

54

40

35

Tabela št. 5261

261

Podatki so pridobljeni iz letnih poročil o uvedbi disciplinskih postopkov v letih 2003 – 2011, uradov Državne policije
Tržaške pokrajine (iz internih statističnih evidenc). Urad Kvestorja mi je po e-mail gab.quest.ts@pecps.poliziadistato.it ,
poslal sporočilo, da za obdobje 2012-2015 še ne morejo posredovati želenih podatkov o disciplinskih ukrepih, ker bo
Zakonski Odlok (14. marec 2013, št. 33), s katerim se novelirajo pravila v zvezi s pravico do dostopa do državljanske in
oglaševalne »obveznosti, transparentnost in razširjanje informacij s strani javnih organov« (13G00076), pričel veljati
šele z dne 07.07. 2016. Tako bo omogočena preglednost v skladu z določbami državne tajnosti, tajnosti, zaupnosti
statističnih podatkov in varstvo osebnih podatkov, med katere spadajo tudi podatki o disciplinskih ukrepih zoper
policiste.
Sosednja - Tržaška Kvestura v Republiki Italiji je po številu zaposlenih primerljiva s PU Koper in s PU Istrsko v
Republiki Hrvaški. V vseh treh policijskih upravah je zaposleno okrog tisoč policistov. Dostopno preko,
file:///C:/Users/777/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZL23BJWP/___
%20NORMATTIVA%20-%20Export%20HTML%20___.html , dne 08.07.2016.
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2015

16

2014

11

2013

3

Skupaj

27

2012

6

razmerja

2011

7

delovnega

2010

21

Prekinitev

2009

20

kazen

2008

24

Denarna

21

ni podatka

ni podatka

18

opomin

29

ni podatka

2007

46

Pisni

27

ni podatka

2006

43

opomin

ni podatka

2005

137

Ustni

ni podatka

2004

93

sankcije

ni podatka

2003

Disciplin.

Trend padanja števila disciplinskih ukrepov in hujših disciplinskih kazni (graje in
prekinitve delovnega razmerja) se prične po letu 2003, izraziteje pa z letom 2008. V
ospredju so disciplinski ukrepi moralne narave, ki jih izreče neposredni predstojnik
(ustni opomin, pisni opomin, ter denarna kazen). Trend padanja disciplinskih ukrepov
sovpada z obdobjem po sprejemu Evropskega kodeksa policijske etike, Priporočilo
Rec, (2001) in implementacijo le-tega v notranje pravo držav članic262. Podobna slika
se kaže v primerjalnih regijah tako na območju PU Koper v Republiki Sloveniji in PU
Istrski v Republiki Hrvaški263.
5.2.2. Število disciplinskih postopkov in vrste izrečenih disciplinskih sankcij
policistom v Policijski upravi Istrski v Republiki Hrvaški

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ustavitev
postopka

1

0

3

1

0

1

2

1

0

0

8

1

1

opomin

43

54

36

37

25

21

19

10

8

11

27

7

12

Denarna
kazen

33

22

21

12

6

6

2

4

3

2

3

0

1

77

76

60

50

31

27

23

15

11

13

38

8

14

Ustavitev
postopka

2

3

0

0

1

0

0

0

1

0

2

1

2

Denarna
kazen

21

26

21

14

14

17

24

18

9

14

11

14

19

Prenehanje
državne
službe

7

1

1

1

1

2

5

2

1

1

0

1

3

Prenehanje
državne
službe pogojno

6

6

2

2

0

0

4

3

2

0

1

1

2

Suspenzi

3

5

4

2

0

1

0

1

2

0

2

0

0

Lažje kršitve

Disciplinske
sankcije

Hujše kršitve

Skupaj

262

Il Codice Europeo di etica per la Polizia, settembre 2009, Ministero dell Interno, Dipartimento della publica sicurezza.

263

Etični kodeks za policiste (NN br. 62/12), dostopno preko povezave, http://www.policija.hr/30.aspx, dne
27.06.2016.
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Skupaj

39

41

28

19

16

20

33

24

19

14

16

17

26

Tabela št. 6

Tabela prikazuje število disciplinskih zadev, ki jih je obravnavalo disciplinsko sodišče
na Reki od vključno leta 2003 do 2015. Prvostopenjsko disciplinsko sodišče na Reki
območno presoja disciplinske zadeve Policijskih uprav Primorsko - Goranske,
Karlovške, Senjsko -Liške in Istrske. Podatki v tabeli št. 7 se nanašajo na PU Istrsko,
ki je z enakim številom zaposlenih primerljiva s PU Koper in tržaško Kvesturo. Število
disciplinskih postopkov je tudi v PU Istrski iz leta v leto v trendu padanja kot v
primerljivih regijah PU Koper in Tržaški Kvesturi. V trendu padanja so tudi disciplinski
ukrepi prenehanja delovnega razmerja

pogojno, medtem ko je trend disciplinskih

ukrepov prenehanje delovnega razmerja v enakih okvirih z manjšimi odstopanji v letu
2003 in 2009. Prenehanje državne službe je disciplinski ukrep, ki se ga redko izreče in
sicer zgolj v primerih, ko se ugotovi, da je policist storil kaznivo dejanje, npr. korupcije,
razkritja uradne skrivnosti, zlorabe pooblastil in drugih kriminalnih dejanj264.

264

Podatke sem pridobil od »Sindikata policije Hrvatske, Glavne podružnice za PU Istarsku, št. 52/12 z dne
30.03.2012« za obdobje od leta 2003 do leta 2011. Za obdobje od leta 2012 do leta 2015 pa od PU Istarska, s
pisnim odgovorom po e-mailu, istarska@policija.hr, št. 511-08-01/3-2657/2-16, dne 29.06.2016.
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6.

NARAVA

POLICIJSKEGA

DELA

IN

DISCIPLINSKA

ODGOVORNOST

POLICISTOV
V navedenem poglavju preučujem naravo policijskega dela z namenom, da bi potrdil ali
ovrgel hipotezo, ali je krivdno ravnanje policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in
drugih obveznosti treba obravnavati strožje, kot to velja za ostale javne uslužbence v
državni upravi, ker se od policistov pričakuje večja skrbnost njihovega ravnanja.

Disciplinski postopek je namenjen ugotavljanju krivdnega ravnanja policistov v zvezi s
kršitvami pogodbenih in drugih delovnih obveznosti. Policijske naloge se že v svoji
osnovi močno razlikujejo od nalog ostalih javnih uslužbencev in nesorazmerno
posegajo v pravice in integriteto ljudi, tj. strank v postopkih. Zaradi večje odgovornosti
pri nalogah je smotrno, da se postavlja vprašanje o potrebnosti strožjih disciplinskih
ukrepov kot veljajo za ostale javne uslužbence.

6.1. V čem se poklic policista razlikuje z ostalimi poklici v javnem sektorju?
Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje nalog policista lahko sklene oseba, ki poleg
pogojev določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjuje še pogoje iz
44. člena ZODPol. Pogoji, da ima oseba ustrezne psihofizične sposobnosti, da nima
dvojnega državljanstva in da ni član politične stranke se uporabljajo za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi izključno za delovno mesto policista.
Policisti morajo biti strokovno in psihofizično usposobljeni za opravljanje nalog policije,
policija pa jim mora zagotavljati pogoje za usposabljanje. Način preverjanja in
ocenjevanja uspešnosti na usposabljanjih se določi s programom usposabljanja iz 97.
člena ZODPol, vsebino in potek preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti ter
način ocenjevanja pred komisijo določi minister na predlog GDP.

Po opravljenem izpitu iz policijskih pooblastil mora policist dati prisego pred GDP.
Prisega se glasi: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno,
odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge, ter spoštoval človekove
pravice in temeljne svoboščine«265.

265

ZODPol, 2. odstavek 59. člena.
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V policijskih enotah se policisti enkrat mesečno po osem ur v tekočem letu
usposabljajo po posebnem programu in pod strokovnim vodstvom, s področja
psihofizične usposobljenosti in s področja policijskih pooblastil (praktični postopek s
samoobrambo oz. PP/SA). Tovrstno usposabljanje je pomembno glede razumevanja
posameznih zakonskih določil (pragmatizem) predvsem mlajših policistov, vse dokler
vsebine teh določil ne udejanjijo v praksi. V obrazložitev zgoraj navedenega naj
pojasnim, da tako v disciplinskih, kot tudi v pritožbenih postopkih, policisti občasno v
svojih zagovorih zatrjujejo, da je bila dejanska situacija npr. sporne intervencije
(prisotnost več kršiteljev, slaba vidljivost - noč, motena komunikacija, slabo poznavanje
okolja, čas koncentracije policijskih sil ipd.), ko je moral policist na kraju samem hipno
odločiti, kako ukrepati, videti drugačna, kot jo vidijo zbrani v prostoru, kjer poteka
disciplinska obravnava oziroma pritožbeni postopek.

6.1.1. Poslanstvo policije
Poslanstvo policije je v zagotavljanju varnosti posameznikom in skupnosti, varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. Policija mora
opravljati poslanstvo učinkovito in kakovostno, dosledno upoštevajoč kogentne
predpise in spoštujoč ustavno jamstvo človekovih pravic in svoboščin, v katere sme
posegati zgolj izjemoma ter v obsegu in na način, kot ju določa zakon, ob upoštevanju
načel enake obravnave, zakonitosti, sorazmernosti ter strokovnosti in integritete.
Poslanstvo policije je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi,
preprečevanje in obvladovanje varnostnih incidentov, zmanjševanje občutka strahu
ljudi pred tem, da postanejo žrtve kaznivih ravnanj, in zagotavljanje javno varnostnih
razmer, ki ljudem omogočajo kakovostnejše življenje in delo ter splošen družbeni
razvoj in blagostanje.
V prizadevanju po utrditvi javnega zaupanja, zavezana k spoštovanju visokih etičnih in
strokovnih standardov, policija ravna častno, pošteno in pregledno, upoštevajoč
enakost vseh ljudi pred zakonom in spoštujoč njihove pravice, svoboščine in osebno
dostojanstvo.
Policijske cilje lahko opredelim kot varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja
ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb
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ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin,
ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in
prekrškov, vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje prometa na javnih in
nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, nadzor državne meje,
naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, varovanje določenih oseb, prostorov,
objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje
določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov ter naloge ob naravnih
in drugih nesrečah.

6.1.2. Narava policijskega dela
Naštete naloge prejšnjega podpoglavja izvajajo uniformirana in kriminalistična policija
ter specializirane enote policije oz. policijske enote, organizirane na ravni generalne
policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. Pri opravljanju svojih nalog
policisti sodelujejo s posamezniki in skupnostjo ter izvajajo preventivno dejavnost.
Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa
zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske
enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne
osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom.
Pri policijskem delu tako obstajata dva pristopa k delu; reaktivni (značilen za
opravljanje nalog policije glede nadzora in urejanja prometa, odzivanje na interventne
dogodke in klice, patruljno delo, vzdrževanje javnega reda) in proaktivni (pomoč
skupnosti, da si bo sama lahko pomagala pri zagotavljanju varnosti, delo usmerjeno v
vzroke kršitev kaznivih dejanj ter delo usmerjeno k problemom).
Narava policijskega dela je različna v različnih policijskih sistemih in se po posameznih
sistemih razlikuje v tem, da je nekje poudarjena prevencija, drugje intervencija, nekje
pa je policija v službi javnosti. Sestavni del policijskega dela je namreč tudi
pomembnost odnosov z javnostjo, saj je policija del skupnosti. Veliko večino odnosov
policije z javnostjo predstavljajo, predvsem odnosi z mediji. Javnost glede na rezultate
številnih raziskav sicer verjame v policijo, a se obenem tudi pritožuje, da se policija
oddaljuje od ljudi, kar ljudje največkrat utemeljujejo s tem, da policija ni vidna oziroma
je premalo vidna. Ugotavljam, da peš patruljiranje policistov pozitivno vpliva na boljši
občutek varnosti med občani.
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6.1.3. Organizacija dela (hierarhija, načelo poslušnosti)

Načelo poslušnosti (opravljanje dela po navodilih in odredbah)266 je značilno in nujno
predvsem v hierarhičnih organizacijah, kot je policija. To načelo pomeni, da imajo
podrejeni v policiji zapovedano poslušnost, predvsem pri izvrševanju odredb, ukazov in
navodil. Narava dela z načelom poslušnosti onemogoča, da bi pred zadano nalogo
prišlo do dolgotrajnejšega preverjanja zakonitosti in ustreznosti izdane odredbe, ukaza
ali navodila, niti ne eventualnih prerekanj, pogajanj ali prepričevanj o primernosti
ukrepa oziroma izdanega ukaza, odredbe ali navodila. Policija je organizacija, ki temelji
na hierarhičnih medsebojnih odnosih. Hierarhično strukturiran model organizacije kot je
policija sem pojasnil v poglavjih 2.3.3.1. in 3.4.1.. Opozoriti moram na posebnosti, ki
jih glede delovno pravnega razmerja določa zakonodajalec v ZNPPol glede izvajanja
nalog in pooblastil kot npr. zavrnitev odredbe vodje. ZNPPol v 5. členu določa temelje
opravljanja policijske naloge. Tako policist opravlja policijsko nalogo ali uporablja
policijska pooblastila po uradni dolžnosti, po odredbi policijskega vodje in po nalogu
sodišča, državnega tožilca ali drugega organa, ki ga za to pooblašča poseben zakon.
Odredba policistu in nalog za izvedbo policijske naloge morata temeljiti na zakonu in
morata biti razumljiva in določna.
Odmik od načela poslušnosti pa gre iskati v obvezi, ko mora policist odklonit izvedbo
odredbe ali naloga, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo ravnanje.

O odklonitvi policist takoj obvesti notranjo organizacijsko enoto policije, pristojno za
notranjo varnost, ali drug pristojen državni organ. Policista, ki odkloni izvedbo takšne
odredbe ali naloga, se ne sme na kakršen koli način kaznovati.

6.1.4. Delovni čas policistov
Policija je javna ustanova, ki svoje delo opravlja 24 ur na dan in sedem dni v tednu in
mora poleg odkrivanja in prijemanja osumljencev kaznivih ravnanj opravljati tudi mnogo
dejavnosti, ki po svoji naravi ne spadajo na področje uveljavljanja zakonov. Tudi z
vidika kazensko pravnega položaja je policist v smislu kazensko materialnega prava
garant varnosti državljanov, iz česar izhaja njegova garantna funkcija in ukrepanja ob
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vsakem času, tudi, ko je službe prost. Policist se tudi ne more sklicevati na institut
skrajne sile, ker se je dolžan izpostavljati nevarnosti.

Pri neposrednem opravljanju policijskih nalog morajo biti policisti zaradi narave dela
stalno dosegljivi operativno - komunikacijskemu centru, ki jih glede na trenutne potrebe
na terenu ustrezno razporeja in skrbi za učinkovit odzivni čas intervencij. V policijskih
enotah se delo načrtuje tedensko267. Zaradi konstantne kadrovske podhranjenosti
policijskih enot se delo opravlja v izmenah po 12 ur, kar je običajno povezano tudi z
oddaljenostjo policistov glede na kraj bivanja in kraj zaposlitve. Opisan način
interventnega dela je za policiste stresen, saj zahteva ustrezno zbranost za izvedbo
učinkovite intervencije. Policisti v policijskih patruljah sicer opravljajo tekoče delo po
nalogu vodij policijskih enot na napotitvah na delo. V primeru interventnih dogodkov pa
se odzivajo operativno - komunikacijskemu centru, ki je organiziran na regijskem
nivoju, se pravi na območju policijske uprave. Poudariti je potrebno, da policijske
patrulje ne čakajo na interventni klic v določenem prostoru, kot npr. gasilci, temveč se
na interventne klice odzivajo pri opravljanju rednih nalog na terenu, npr. »umirjanje
prometa« z ročnimi merilci hitrosti na nevarnih cestnih odsekih, zbiranje obvestil v zvezi
s prekrškom ali kaznivim dejanjem, oziroma z drugimi neinterventnimi dejavnostmi.
Ocenjujem, da je izredno pomemben in stresen miselni preklop, glede na napotitev
OKC-ja, ko se mora policist v nekaj minutah pripraviti na zahtevno intervencijo in
uporabiti prisilna sredstva.
Večina policistov na lokalnem nivoju nima ustaljenega osemurnega delovnika, oziroma
prostih vikendov, praznikov, kot velja za druge javne uslužbence. Velikokrat se
razpored dela spreminja in tako posega v prosti čas policista, s tem pa tudi njegove
družine. Vezani so na razpored dela, s katerim sta v policijski enoti določena delovni
čas in oblika opravljanja nalog. Policisti se ob začetku dela javijo pri vodji enote ali
tistemu, ki bo opravil napotitev na delo. Na napotitvi se policisti morajo ob začetku dela
seznaniti s podatki o pomembnejših varnostnih dogodkih. Vodja enote ali tisti, ki
policiste napoti na delo, jim mora odrediti naloge. Na policijskih postajah se posamezne
naloge policistom in drugim uslužbencem policije praviloma odrejajo z delovnim
nalogom. Ob začetku dela policisti prevzamejo potrebno oborožitev in opremo. Tisti, ki
policista napoti na delo, mora preveriti; njegovo psihofizično stanje, osebno urejenost,
ali ima pri sebi odrejeno oborožitev in opremo. Potrebno oborožitev in opremo
policistom za posamično delo odredi nadrejeni. Če policist ni ustrezno urejen ali
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opremljen, mora nadrejeni ali tisti, ki je odgovoren za napotitev, storiti vse potrebno, da
policist odpravi pomanjkljivosti. Če jih ne odpravi, mu lahko prepove začetek oziroma
nadaljevanje opravljanja dela. Tako opustitveno ravnanje policista lahko opredelimo
tudi kot lažjo disciplinsko kršitev pogodbenih obveznosti po 123. členu ZJU. V Pravilih
policije je v četrtem poglavju urejeno področje »Razporejanja uslužbencev policije,
odrejanja dela in odsotnost z dela«. Zaradi pomembnosti in občutljivosti tovrstne
ureditve je v besedilu posamičnih določb pogosto izražena beseda »mora«, kar pomeni
nujnost ravnanja podrejenega znotraj hierarhične organizacije.

6.1.5. Delo z ljudmi
Za varno in učinkovito delo policistov je komunikacija v postopkih izjemnega pomena.
Običajno imajo postopek z osebami, ki so na kakršen koli način kršile, kršijo ali
nameravajo kršiti predpise o prekrških ali kaznivih dejanjih. Zato so taki postopki zelo
zahtevni, saj morajo policisti imeti do vseh oseb profesionalen in korekten odnos.
Policisti morajo s strankami (občani, kršitelji) v postopkih ustvarjati pozitivno vzdušje in
ves čas izogibati konfliktom. Če pa konflikt že nastane, so ga dolžni zmanjšati ali
odpraviti s profesionalnim komuniciranjem. Vsi občani, še posebej pa osebe v
postopkih, policiste ves čas opazujejo in natančno poslušajo, njihov glas in vsebino
izgovorjenih besed.
Zato morajo policisti upoštevati osnovna pravila, tako pri verbalni (govorni, besedni) kot
pri neverbalni (nebesedni) komunikaciji. Zaradi navedenih dejstev so v uvodnem delu
Kataloga standardov policijskih postopkov umeščene tudi osnove komunikacijskih in
vedenjskih pravil, ki bi jih morali upoštevati policisti v vsakem postopku s stranko.
Navedena pravila so oblikovana v priporočila, ki naj jih policisti upoštevajo pri
postopkih.

6.1.6. Postopek reševanja pritožb zaradi ravnanja policistov
ZNPPol v četrtem poglavju uvaja definicijo pritožbe, ki se obravnava v pritožbenem
postopku, in sicer je to nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri
opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin, ne pa postopek ali dejanje policista, ki niso storjena med opravljanjem
policijskih nalog. ZNPPol posebej izpostavlja, da se v pritožbenem postopku ne morejo
obravnavati ugovor ali zahteva za sodno varstvo v prekrškovnem postopku in različna
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pisanja, ki se nanašajo na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela
policije.
Rok za vložitev pritožbe po ZNPPol je 45 dni od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali
opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali
temeljne svoboščine. ZNPPol ureja tudi načine reševanja pritožbe in sicer: sprejem
pritožbe, pomiritveni postopek v policijski enoti, v kateri naj bi bile z dejanjem ali
opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog kršene pritožnikove pravice
ali temeljne svoboščine ter pritožba obravnavana na senatu. Pooblaščenec ministra
usmerja in nadzira potek pomiritvenega postopka. Pomiritveni postopek mora biti
končan v 30 dneh od prejete pritožbe.
Pritožba se obravnava na senatu, če pomiritven postopek ni bil uspešno končan.
Postopek pred senatom mora biti končan v 90 dneh od prejema pritožbene zadeve.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega gre ugotoviti, da je delo policista najbolj nadzorovano
(javnost, različni nadzorni organi in različni nadzorni instituti), pri čemer izstopa
poseben institut pritožbe zoper postopek policista kot nadstandardna pravica
državljana. Naj omenim, da je prigovor tako Varuha človekovih pravic RS268, kot
nekaterih ostalih organov, predvsem pa pritožnikov, da v lažjih primerih, policijski vodje
kljub opravičenim pritožbenim očitkom niso ustrezno ukrepali in zoper policiste niso
ugotavljali disciplinske odgovornosti.

Razloge za take situacije, bi iskal v zahtevnem disciplinskem postopku po ZJU (kratki
zastaralni roki) in »manjku« disciplinskih sankcij (gre za različno stopnjo udeležbe pri
disciplinski kršitvi policistov).
6.1.6.1. Dopustnost posegov v človekove pravice
V podpoglavju 3.4.2. in 3.4.3. sem pojasnil izvajanje policijskih nalog in izvajanje
policijskih pooblastil. V nadaljevanju izpostavljam zgolj posebna splošna načela
izvajanja nalog, ki ne veljajo za druge javne uslužbence, temveč zgolj za policiste in
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sicer; načelo - sorazmernosti ali proporcionalnosti, postopnosti pri uporabi prisilnih
sredstev in načelo humanega ravnanja269.


Načelo sorazmernosti ali proporcionalnosti

Ob uporabi prisilnih sredstev je najprej potrebno upoštevati načelo zakonitosti oziroma
določenost v zakonu, vendar je z načelom zakonitosti tesno povezano načelo
sorazmernosti, ki načelo zakonitosti praktično dopolnjuje. Policist se, kot sem že
navedel, z usposabljanjem in izobraževalnimi procesi nauči zavedanja in spoštovanja
načela sorazmernosti, kar pa le - ta pri opravljanju policijskih nalog le nadgrajuje.
Policijske naloge policisti izvajajo v običajnih razmerah, ko je dovolj časa za premislek
glede dejanskih in pravnih posledic, načinih in sredstvih za razrešitev primera, pot do
cilja je lahko bolj sorazmerna, s tem pa odločitev pravilnejša. Drugače je, ko policist
zaradi ogroženosti človekovega življenja, premoženja ali javnega reda, nima časa za
premislek, s tem pa odločitev policista temelji na podlagi spoznavnega procesa in
zdravega razuma. Navedeno načelo je eno izmed temeljnih načel represivnega
delovanja policije, ki izhaja iz principa pravne države, da je teža uporabljenega
pooblastila sorazmerna želenemu cilju. Policist ne sme pri izvajanju pooblastil le - teh
prekoračiti, kar prav načelo sorazmernosti preprečuje oziroma določa nekakšen limit
oz. kriterij. S sprejetjem ZNPPol je načelo sorazmernosti vključeno v sam zakon.
ZNPPol tako določa, da morajo policisti pri izvajanju policijskih nalog, kadar je mogoče
uporabiti različna pooblastila, uporabiti tista, s katerimi z najmanjšimi škodljivimi
posledicami dosežejo želen cilj oziroma opravijo policijsko nalogo.


Načelo postopnosti

Uporaba prisilnega sredstva je hujši poseg v integriteto človeka, zato je policist
načeloma dolžan osebo, zoper katero namerava uporabiti prisilna sredstva, opozoriti
na uporabo le - teh.
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Policist načeloma deluje postopno, kar pomeni, da v primeru uporabe prisilnih sredstev
v določenih primerih predhodno osebi ukaže, kaj mora storiti ali opustiti, nato pa jo
opozori na uporabo prisilnih sredstev, v kolikor ukazov ne bo upoštevala. Veliko
policijskih nalog se konča že s samim ukazom oziroma opozorilom, saj to pri določenih
osebah zadošča, s čimer poseg po prisilnih sredstvih ni več potreben.


Načelo humanega ravnanja

Načelo humanosti zahteva, da policisti med postopki z ljudmi pri izvajanju svojih
pooblastil ravnajo odločno. Paziti pa morajo, da ne škodujejo njihovi časti in dobremu
imenu, kakor tudi, da jih po nepotrebnem ne vznemirjajo oziroma jim ne nalagajo
nepotrebne obveznosti. To načelo ne dovoljuje policistom, da bi ob dovoljeni uporabi
prisilnega sredstva občane surovo pretepali, temveč mora biti ta prisila uporabljena
strokovno in učinkovito. Vsakršno mučenje in nečloveško ravnanje je absolutno
prepovedano.
Nenazadnje se načelo humanosti kaže tudi v zahtevi, da policist nudi prvo pomoč ali
zagotovi zdravniško pomoč osebi, ki je zaradi njegove uporabe prisilnih sredstev
telesno poškodovana. Pravilnik o policijskih pooblastilih določa, da je treba v primeru,
ko zaradi uporabe prisilnih sredstev nastanejo poškodbe, poškodovanemu takoj, ko
okoliščine to dopuščajo, zagotoviti prvo pomoč ali zdravniško pomoč. V primeru, če
poškodovani ostane na zdravljenju v zdravstveni ustanovi, je policist o tem dolžan
obvestiti njegove najbližje. V istem času je določeno tudi, da se policistu, če je bila
posledica uporabe prisilnega sredstva huda, posebno huda poškodba ali smrt, na
predlog vodje policijske enote ali na policistovo željo zagotovi psihološka pomoč in
podpora.

6.1.7. Obravnava sumov kaznivih dejanj, ki so jih osumljeni policisti
V poglavju 4.2. sem pojasnil obravnavo sumov prijavljenih in odkritih kaznivih dejanjih
uradnih oseb Policije, odstopljenih v obravnavo posebnemu oddelku SDT.
Tu ima poseben pomen načelo zakonitosti, ki je nastalo ravno zato, da bi z zakonom
določili in omejili pravice državnih organov v razmerju do državljanov, vzpostavili
ravnotežje med pravicami države in njenih organov ter pravicami in svoboščinami ljudi,
na katere se razteza oblast države. Za kršitev načela zakonitosti gre takrat, kadar
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kakšen državni organ ali njegova uradna oseba posega v pravni položaj ljudi
samovoljno, mimo in prek pooblastil, da je vsaka kršitev zakonitosti takšne vrste
obenem napad na človekove pravice in svoboščine.

Posebni oddelek SDT obravnava tudi postopke, ki niso povezani z izvajanjem
policijskih pooblastil in postopke, ko ni prišlo do hudih posledic. Gre za primere, ko je
policist v kazenskem postopku zaradi zasebnih zadev izven delovnega časa, pa ga
kljub temu obravnava posebni oddelek tožilstva in ne v rednih postopkih, tako kot
druge državljane.
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE
V magistrskem delu sem na podlagi preučevanja gradiva v letnih poročilih Policije,
ugotovil, da se je do leta 2006 problematizirala prepogosta uporaba disciplinskih
postopkov. Kasneje pa se disciplinskih postopkov za vzdrževanje reda in discipline v
policiji le redko poslužuje. Ugotovil sem tudi prisotnost vprašljive prakse glede uporabe
instituta pisnega opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Predvsem iz
praktičnih razlogov so vodje policijskih enot opuščali zapletene, pa vendarle še pravno
formalno korektne, disciplinske postopke in s pisnimi obdolžitvami predlagali izreke
opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za kršitve, ki običajno niso
sorazmerne s postopkom redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo ureja ZDR-1.
Pri preučevanju prakse Komisije za reševanje sporov iz delovnega razmerja in sodne
prakse sodišč sem ugotovil, da je bila večina kršitev delovnih obveznosti policistov
hujše narave, ko so bili uresničeni znaki kaznivih dejanj. Pogosto je šlo tudi za kršitve
postopkovnih pravil disciplinskega postopka s strani predlagatelja.
Poklic policista in s tem policijske naloge se že v svoji osnovi močno razlikujejo od
nalog ostalih javnih uslužbencev, zato sem v magistrskem delu preučeval in opredelil
razlike, ki poklic policista razlikujejo od ostalih javnih uslužbencev v zvezi s postavljeno
hipotezo glede disciplinske odgovornost policistov z vidika, ali je krivdno ravnanje
policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti treba obravnavati strožje,
kot to velja za ostale javne uslužbence v državnih organih, ker se od policistov, glede
na naravo dela, ki jih opravljajo (varovanje ljudi in premoženja), pričakuje večja
skrbnost njihovega ravnanja.
Ugotavljam, da državljani poklic policista doživljajo protislovno. Kot varuha javnega
reda ga sprejemajo dobro, še posebej v trenutkih, ko potrebujejo njegovo pomoč, ko pa
policist ovira ali pa jim preprečuje njihovo napadalnost, neomejeno svobodo in
samoljubje, pa ga doživljajo kot moteč in neprijeten dejavnik. Posebnost policistovega
dela je tudi, da njegova napaka pri delu oziroma pri izvajanju policijskih pooblastil ne
pomeni samo disciplinske kršitve, temveč največkrat tudi kršitev in nedopusten poseg v
državljanove temeljne pravice in svoboščine državljana.
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Prav protisloven odnos med državljani in policisti ter občutljivost posegov v
državljanske pravice in svoboščine terjata tudi večjo skrb za interni nadzor nad delom
policistov, kot je to v navadi za druge poklice.

Poslanstvo policije je v zagotavljanju varnosti posameznikom in skupnosti, varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. Policisti morajo
opravljati poslanstvo učinkovito in kakovostno, dosledno upoštevajoč kogentne
predpise in spoštujoč ustavno jamstvo človekovih pravic in svoboščin, v katere sme
posegati zgolj izjemoma ter v obsegu in na način, kot ju določa zakon, ob upoštevanju
načel enake obravnave, zakonitosti, sorazmernosti ter strokovnosti in integritete.

Sestavni del policijskega dela je pomembnost odnosov z javnostjo, saj je policija del
skupnosti. Veliko večino odnosov policije z javnostjo predstavljajo predvsem odnosi z
mediji. Javnost glede na rezultate številnih raziskav sicer verjame v policijo, a se
obenem tudi pritožuje, da se policija oddaljuje od ljudi, kar ljudje največkrat utemeljujejo
s tem, da policija ni vidna oziroma je premalo vidna.
Načelo poslušnosti je značilno in nujno predvsem v hierarhičnih organizacijah kot je
policija. To pomeni, da imajo podrejeni v policiji zapovedano poslušnost, predvsem pri
izvrševanju odredb, ukazov in navodil. Glede delovno pravnega razmerja določa
ZNPPol glede izvajanja nalog in pooblastil institut zavrnitev odredbe vodje. Odmik od
načela poslušnosti gre iskati v obvezi, ko mora policist odkloniti izvedbo odredbe ali
naloga, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo ravnanje. Policista, ki odkloni izvedbo
takšne odredbe ali naloga, se ne sme na kakršen koli način kaznovati.
Večina policistov je vezanih na razpored dela, s katerim sta v policijski enoti določena
delovni čas in oblika opravljanja nalog, saj Policija svoje delo opravlja 24 ur na dan in
mora poleg odkrivanja in prijemanja osumljencev kaznivih ravnanj opravljati tudi mnogo
dejavnosti, ki po svoji naravi ne spadajo na področje uveljavljanja zakonov. Tudi z
vidika kazensko pravnega položaja je policist garant varnosti državljanov, iz česar
izhaja njegova garantna funkcija in ukrepanja ob vsakem času, tudi, ko je službe prost.
Policist se tudi ne more sklicevati na institut skrajne sile, ker se je dolžan izpostavljati
nevarnosti.
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Policisti se morajo pri izvajanju policijskih pooblastil ravnati po

posebnih splošnih

načelih izvajanja nalog, ki ne veljajo za druge javne uslužbence temveč zgolj za
policiste in sicer; načelo sorazmernosti ali proporcionalnosti, postopnosti pri uporabi
prisilnih sredstev in načelo humanega ravnanja glede dopustnosti posegov v človekove
pravice.
V postopkih s strankami morajo policisti ustvarjati pozitivno vzdušje in se izogibati
konfliktom. ZNPPol

je uvedel definicijo pritožbe, ki se obravnava v pritožbenem

postopku. Gre za nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju
policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ne
pa postopek ali dejanja policista, ki niso storjena med opravljanjem policijskih nalog.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega gre ugotoviti, da je delo policista najbolj nadzorovano,
pri čemer izstopa poseben institut pritožbe zoper postopek policista kot nadstandardna
pravica državljana. Naj omenim prigovor Varuha človekovih pravic RS v Letnem
poročilu 2014 glede policijskih postopkov kot nekaterih ostalih organov, predvsem pa
pritožnikov, da v lažjih primerih, policijski vodje kljub opravičenim pritožbenim očitkom
niso ustrezno ukrepali in zoper policiste niso ugotavljali disciplinske odgovornosti.

Obravnave sumov kaznivih dejanj, ki so jih osumljeni policisti, obravnava poseben
oddelek SDT. Posebni oddelek SDT obravnava tudi postopke, ki niso povezani z
izvajanjem policijskih pooblastil in postopke, ko ni prišlo do hudih posledic. Gre za
primere, ko je policist v kazenskem postopku zaradi zasebnih zadev izven delovnega
časa, pa ga kljub temu obravnava posebni oddelek tožilstva in ne v rednih postopkih,
tako kot druge državljane.
Posebnost policijskega poklica in upravičenost drugačnega obravnavanja je potrdilo
tudi Ustavno sodišče v odločbi U-I-193/01-7 z dne 02. 10. 2003 ki ugotavlja, da je
objektivno drugačen položaj delavcev policije utemeljen z različnim dejanskim stanjem
oziroma s posebnostmi položaja, pooblastil in odgovornosti zaposlenih v policiji in
poudarja: »Zato je imel zakonodajalec razumen razlog za drugačno ureditev njihovega
položaja glede na položaj zaposlenih v drugih državnih organih.
Tako je neutemeljen očitek, da je zakonodajalec s tem, ko je uredil položaj delavcev
policije pri izreku suspenza drugače kot pri drugih zaposlenih, kršil načelo enakosti
pred zakonom«.
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Ustavno sodišče je v navedeni odločbi jasno in nedvoumno poudarilo potrebo po
razlikovanju med položajem policijskih uslužbencev in uslužbencev v drugih klasičnih
organih državne uprave, kar je objektivno pogojeno s posebnim položajem, družbeno
vlogo, nalogami in pooblastili policije.
Vse to potrjuje tezo o drugačnosti delovno pravnega položaja in razmerja policista, kar
je lahko podlaga za drugačno disciplinsko obravnavo, kar pomeni, da je postavljena
teza, da je krivdno ravnanje policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in drugih
obveznosti treba obravnavati strožje kot to velja za ostale javne uslužbence v državni
upravi, ker se od policistov pričakuje večja skrbnost njihovega ravnanja, potrjena.
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