
Policijski stavkovni odbor 
  
pss.sps.stavka@gmail.com 

 

© Policijski sindikat Slovenije  |  TRR: 61000-4030000080, Delavska hranilnica d.d.  |  matična številka: 5383986  |  davčna številka: SI 83912665                   1 

 

 
Številka: 6-2/2015-175 
Datum: 17.11.2015 
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
Predsednik Vlade  
Gospod, dr. Miroslav Cerar 
 
 

IZJAVE PREDSEDNIKA VLADE RS V JAVNOSTI – ZAHTEVA ZA 
OPRAVIČILO - ODPRTO PISMO 

 
 
Spoštovani predsednik Vlade in slovenska javnost! 
 
V policijskem stavkovnem odboru, ki ga sestavljamo člani stavkovnih odborov Policijskega sindikata Slovenije in 
Sindikata policistov Slovenije se moramo odzvati na vaše navedbe o stavki policistov v medijih. V slednjih ste se 
nedostojno izrazili do legitimne pravice policistov, ki so v stavko prisiljeni zaradi neizpolnjevanja sporazumov in 
pogodb, ki jih je prav Vlada v prvi vrsti dolžna spoštovati. 
 
Najprej moramo ovreči vaše navedbe, da smo edini policisti v Evropi, ki stavkamo in Vas pozivamo, da se 
vsem policistom in slovenski javnosti javno opravičite za laž, ki ste jo izrekli! 
 
Kot člani Evropskega združenja policijskih sindikatov CESP razpolagamo s podatkom, da zagotovo nismo edini, 
ki stavkamo, še manj pa edini, ki stavkamo v tem letu. Obenem vas seznanjamo, da je bila v letošnjem letu 
stavka izvedena na Nizozemskem, napovedana pa tudi pri naših kolegih v Franciji. A je Vlada Republike Francije 
oz. njen predsednik Vlade, za razliko od predstavnikov slovenske Vlade, osebno in nemudoma pristopil h 
konstruktivnim pogajanjem v katerih so dosegli dogovor, ki je stavko policistov pravočasno preprečil. 
 
Vaše trditve so tako naravnost šokantne, saj kot sramotno dejanje označujete boj upnika, ki z zakonitimi in 
legitimnimi sredstvi zahteva zgolj izvršitev in poplačilo dolga, istočasno pa hote ali nehote poveličujete dolžnika,  
ki ima nesporni dolg, a svojega dolga ne poplača!  
 
Prav takšen vedenjski vzorec in dejanja dolžnikov predstavljajo rak rano slovenske družbe in neposredni povod 
za osebne stečaje množice poštenih podjetnikov in državljanov ter trpljenje njihovih družin, ki pogodbenega 
plačila za svoje delo nikoli niso prejeli in na koncu ostali brez vsega. Neplačniki in naklepne barabe pa še naprej 
nekaznovani uživajo na žuljih tujega dela in solzah trpljenja! 
 
Ob vseh navedbah pa ste zamolčali bistvo, da so prav slovenski policisti kar 35% nižje plačani kot so plačani 
njihovi kolegi v državah EU, glede na razmerje med povprečno plačo policistov EU in povprečno plačo v državah 
EU! To pa zagotovo predstavlja sramoto v evropskem prostoru, ne pa legitimen in zakonit boj delavcev za 
poplačilo nespornega dolga, ki ga ima Vlada do slovenskih policistov! 
 
Ali tako sledite načelu poštenosti, vestnosti in načelu pravne države? 
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Spoštovani predsednik Vlade, znan ste kot vrhunski pravni strokovnjak, zato bi od Vas pričakovali, da slovenski 
javnosti pošteno poveste, da pri stavki policistov ne gre za boj med Policijo in Vlado, temveč je stavka policistov 
boj med policisti (delavci) in delodajalcem (Vlado), ki jo predstavljate prav Vi. Pričakovali bi tudi, da slovensko 
javnost seznanite z dejstvom, da smo Vas že celo leto pozivali na dialog in na izpolnitev zapadlih zavez, ki so jih 
sicer res dale prejšnje Vlade, vendar ste pravni naslednik teh prav Vi in Vlada, ki jo vodite. Kljub vsem pozivom bi 
javnosti pošteno priznali, da se na naše pozive niste odzvali niti niste ponudili nobenih konkretnih predlogov 
rešitev. Še več, celo v 20 dnevnem roku po napovedi stavke policistov, se skladno z Zakonom o Stavki do 
stavkovnih zahtev sploh niste opredelili.  Vse torej kaže na to, da se prav Vi ne zavedate najbolje stanja v državi, 
saj bi lahko z aktivnim pristopom k pogajanjem in ponudbi konkretnih rešitev stavko pravočasno preprečili.  
 
Vaše trditve, da policisti izkoriščamo trenutne razmere za stavko tako ne držijo, saj policisti svoje delo opravljamo 
vestno, nad vsemi zakonskimi omejitvami in z nadčloveškimi napori in vzdržljivostjo uspešno vzdržujejo red, mir 
in stanje varnosti v državi.  
 
Za razliko od Vlade, policisti opravljajo vse pogodbene obveznosti! Prav Vlada, ki jo vodite Vi svojih obveznosti 
do sedaj ni izpolnila, se z nami ni pravočasno in pošteno pogodila in tako preprečila sedanjo situacijo. Še več, z 
zadnjimi nizkotnimi izjavami poplačilo svojega dolga pogojujete celo z odvzemom pravic drugim delavcem 
javnega sektorja.  
 
Sporočamo Vam, da je prav to tista prava sramota, ki jo povprečen slovenski državljan še kako dobro 
razume! 
 
S spoštovanjem,  
 
 
 
 
 

Radivoj Uroševič l.r.  Zoran Petrovič l.r. 
Predsednik PSS  Predsednik SPS 

 


