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Izjava ministra za notranje zadeve o policijskih šefih – odziv ZPŠ 
 
 
V Združenju policijskih šefov Slovenije smo z resno zaskrbljenostjo 13. 2. 2021, v oddaji 
Planet 18 na televiziji Planet, zasledili izjavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, kjer je 
odgovarjal na vprašanja voditelja oddaje o njegovem poskusu prehoda državne meje med 
Slovenijo in Hrvaško. Med drugim je o tem, kako so novinarji izvedeli za to doganje, izjavil: 
»Tudi v tem primeru se je izkazalo, nista bila kriva ali pa bi rekel pod narekovaji nista bila 
tista dva, povsem korektna, profesionalna, strokovna policista, tako naša kot hrvaška, tista ki 
sta te stvari nesla novinarjem, ampak je bil to seveda, tako kot zmeraj, tisti rang višje, torej 
tisti, bi rekel šefi policijski, ki so mimogrede v obeh sindikatih zgolj zato da si zagotavljajo 
ustrezno visoke in zgolj sebi primerne plače...« 
 
Delovanje našega združenja ni usmerjeno zgolj in samo v zaščito interesov in pravic naših 
članov, temveč tudi na vse tiste, ki so (ali pa bi lahko) združili svoje želje, potrebe ali 
pričakovanja glede zaščite svojih stanovskih pravic in interesov ter sooblikovanje razmer za 
uspešno delo policijskih šefov. To je tudi razlog našega odziva na izjavo ministra, s katerim 
želimo zaščititi integriteto naše policije.  
 
Najprej smo seveda veseli, da sta bila policista, po izjavi ministra, povsem korektna, 
profesionalna, strokovna, torej takšna, kot si jih naša družba želi. Ne moremo pa mimo 
ministrovega nadaljevanja, da so nesli te stvari novinarjem policijski šefi, tako kot zmeraj!? 
Ocenjujemo, da je ta izjava blago rečeno pavšalna, da ne temelji na konkretnih dejstvih in ni 
odraz dejanskega stanja. Še več, ta izjava je škodljiva, ne samo za policijske šefe ampak za 
celotno policijo. Škodljiva je zaradi tega, ker krni ugled in integriteto policijske organizacije in 
vseh zaposlenih v njej. Ker smo policijski šefi profesionalci, tega ne jemljemo osebno in 
nismo užaljeni ali prizadeti, smo pa začudeni nad dejstvom, da jo je izrekel (naš) minister, saj 
ne pomnimo, da bi kdaj general nastopil proti svoji vojski, če uporabimo vojaški žargon. 
 
Policijski šef postaneš, ko pridobiš ustrezne kompetence in greš po karierni poti do cilja, ki si 
ga postaviš na začetku, ob vstopu v našo organizacijo, in izvajaš policijsko delo kot 
plemenito poslanstvo, stabilno in neodvisno od trenutnih družbenih razmer. Pri tem je 
pomembno zavedanje, da moramo početi najprej to, kar je dobro za našo skupnost, sledi 
policija in šele na koncu posameznik. In to je tisti vrstni red, ki ga imamo vedno pred seboj in 
pomeni, da je potrebno najprej zaščititi organizacijo in šele za tem posameznika.  
 
V ZPŠ dopuščamo tudi možnost, da se motimo in da nam bo minister ponudil konkretne 
podatke o tem, kateri policijski šef naj bi poklical katerega novinarja in mu posredoval 
informacije o predmetnem dogodku. V tem primeru bomo ukrepali skladno s pravili našega 
združenja in se hkrati iskreno in gentelmensko opravičili v pričakovanju, da bo(do) to 
opravičilo tudi sprejel(i). 
 



Člani združenja in ostali šefi v policiji se zavedamo posledic pavšalnih in neosnovanih trditev 
in če do njih pride, prevzemamo za to vso odgovornost, tako kot jo prevzemamo za svoje 
delo in dejanja v službi, pa tudi v prostem času. 
 
ZPŠ bo še naprej izvajalo svoje poslanstvo in ščitilo stanovske pravice in interese policijskih 
šefov. Aktivno bo sodelovalo pri sooblikovanju takšnega delovnega okolja in vzdušja, da 
bodo lahko policijski šefi opravljali svoj delo profesionalno in uspešno, kar je cilj slovenske 
policije in vseh zaposlenih v njej in kar so nenazadnje pričakovanja skupnosti. Na koncu 
apeliramo na vse šefe v policiji, na vseh organizacijskih nivojih, da še naprej svoje delo 
opravljaljo profesionalno, z visokimi etičnimi standardi in visoko stopnjo integritete ter da 
zaščitijo svoje zaposlene, ki naloge izvajajo enako zavzeto in skladno z vrednotami policije.  
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