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Prisilno upokojevanje policistov – zahteva in pobuda za ugodno
rešitev in podaljšanje delovnega razmerja policistom v primeru
obojestranskega interesa

Spoštovana,

kot ste nedvomno obveščena, skladno z 9. členom ZUPPJS17, najkasneje v letu 2018 preneha
pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu, torej tudi policistu, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine. Policistu, ki je izpolnil pogoje za upokojitev v letu
2017 in se ne bo upokojil najkasneje s prvim dnem po izteku leta dni po izpolnitvi pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine (torej v letu 2018), pogodba o zaposlitvi preneha
veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in
obveznosti delodajalca. To velja ne glede na voljo policista brez, da mu je dana diskrecija ali bo
podaljšal delovno razmerje ali ne.
Navedena določba, ki določa obvezno prisilno upokojevanje tudi tistih policistov, ki ne glede na
izpolnjevanje upokojitvenih pogojev želijo nadaljevati z delom, so zanj zelo motivirani, pri
svojem delu še vedno dosegajo nadpovprečne delovne rezultate, je diskriminatorna in navedene
policiste postavlja v podrejen položaj nasproti vsem tistim javnim uslužbencem, ki pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnijo v letu 2018, saj prisilnega ukrepa glede
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbence, ki bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine, v letu 2018 ni več. Tako so torej navedeni policisti, ki
se glede na določbo 9. člena ZUPPJS17 morajo upokojiti, v specifično slabši situaciji v primerjavi
z vsemi ostalimi, saj so imeli celo javni uslužbenci, ki so se upokojevali po 388. členu ZUJF, po
določbah ZUPPJS16 ali 12. členu ZUPPJS17 pred tem dolgoročnejšo možnost sklepanja
dogovorov o nadaljevanju delovnega razmerja, česar zaradi enostranske diskriminatorne
odločitve Vlade RS, ZUPPJS17 sploh ne določa.

V PSS menimo, da je takšna diskriminacija tudi v nasprotju z določili Ustave RS, saj v tem
trenutku ni prav nobenega tehtnega razloga, da bi se moralo javne uslužbence prisilno
upokojevati in jim ne prepustiti svobodne izbire ali se bodo upokojili ali nadaljevali z delom. Ker
pa ni nujno potrebno, da bi navedeno dokazovali v postopku ustavne presoje določb ZUPPJS17,
pričakujemo vašo aktivno vključitev v razreševanje te situacije.
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Prepričani smo, da ste prav tako dobro seznanjeni s situacijo, da je kadrovski primanjkljaj v
policiji izrazit in sicer na vseh treh nivojih policijske organizacije, zato vsak nadaljnji odhod
izkušenih policistov to stanje še dodatno poslabšuje. Po naših informacijah je v policiji 64
tovrstnih policistov, od katerih jih nekaj želi nadaljevati z delom, pri tem pa poudarjamo, da gre
za zelo izkušen kader, z bogatimi delovnimi izkušnjami, dokazanimi referencami in odlično
usposobljenostjo. Navedeni policisti delo opravljajo na vseh treh nivojih policijske organizacije,
tako na PP, v PU, kot v posameznih NOE GPU, v glavnem pa na delovnih mestih, kjer opravljajo
konkretne operativne naloge ali konkretno usmerjanje in vodenje operativnih nalog.

V zvezi z navedeno problematiko, smo se predstavniki PSS udeležili pogovora pri v.d.
generalnega direktorja policije, g. Simonu Veličkemu, ki je z navedeno težavo seznanjen in je na
sestanku izpostavil, da prav zaradi podhranjenosti policijskih kadrov in izkušenosti policistov, ki
bi se morali prisilno upokojiti, nedvomno obstaja velik interes vodstva policije za nadaljevanje
delovnega razmerja s policisti, ki so v letu 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do
starostne pokojnine.

S tem v zvezi smo opravili poizvedbe tudi z drugimi sindikati v javnem sektorju in ugotovili, da
zdravnikom, ki so v letu 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ne
glede na določbe ZUPPJS17 bodisi podaljšujejo delovno razmerje, bodisi sklenejo novo pogodbo
o zaposlitvi. Glede na dejstvo, da ostali državni organi in/ali javni zavodi, ki so v stoodstotni lasti
RS, tam kjer je očitno izkazan interes delodajalca in delavca, ki je izpolnil pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine in bi se glede na določbe ZUPPJS17 moral upokojiti, nadaljujejo
delovna razmerja, tudi v PSS ne vidimo prav nobenih razlogov za dodatno (ponovno)
diskriminatorno obravnavanje policistov glede na ostale javne uslužbence.

Glede na vse navedeno Vam torej predlagamo, da kot ministrica za notranje zadeve z
reprezentativnim sindikatom PSS sklenete Sporazum, s katerim bi ne glede na določbe ZUPPJS17
omogočili podaljšanje delovnega razmerja policistom, ki so v letu 2017 izpolnil pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Nenazadnje poudarjamo še, da časa za realizacijo navedene težave ni veliko, saj se prvi policisti
po 9. členu ZUPPJS17 v mesecu marcu letošnjega leta že upokojujejo, zato zaradi enotne in
korektne obravnave vseh, ki z delom želijo nadaljevati predlagamo takojšnje in učinkovito
ukrepanje.
S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK
PRILOGA:
- predlog sporazuma

POSLANO:
- naslovnik preko pooblaščenca po e-pošti
- generalni direktor Policije preko pooblaščenca po e-pošti – v vednost
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