
40 let sistemskega zaposlovanja policistk v slovenski policiji z odprtjem fotografske 
razstave ob dnevu žena 

(Policijska akademija, 7. marec 2013) 
 

- nagovor namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar - 
___________________________________________________________________ 
 
 
Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer, generalni direktor 
policije gospod Stanislav Veniger, spoštovane kolegice in vsi vabljeni. 
 
Kamorkoli se ozreš, imajo ljudje polna usta sladkih besed o enakosti vsega 
mogočega, tudi spolov. Ženske si zaslužimo mesto v gospodarstvu in politiki, smemo 
voliti in nositi hlače, zaželeno je, da smo dobre voznice in da znamo same odpreti 
pokrov avtomobila. Sliši se dobro. Imamo tudi svoj praznik – 8. marec. Gre za dan 
praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. 
Predlog in pobudo za tovrsten praznik je dala nemška feministka Clara Zetkin, ki se 
je dolga leta borila za pravice in enakopravnost žensk. 
 
Splošni vtis je, da praznik zadnja leta izgublja na svoji vrednosti, marsikdo se celo 
sprašuje o njegovi pravi vrednosti ter smislu. Zdi se namreč, da so ženske že dolgo 
nazaj dosegle tisto za kar so se dolga leta borile: enakovreden položaj v družbi.  

Kako pa je v praksi, kako je v življenju? 

Enakost pred zakonom, ne glede na spol in druge osebne okoliščine, je ena 
temeljnih človekovih pravic in hkrati eno temeljnih načel sodobnih demokracij. S 
sprejemom Zakona o enakih možnostih žensk in moških leta 2002 se je Slovenija 
uvrstila med države, ki načelo enakosti spolov urejajo s posebnimi zakoni.  

Na podlagi tega zakona smo tudi v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji dobili 
koordinatorico za enake možnosti, leta 2009 pa je bilo na mojo pobudo tudi 
ustanovljeno posvetovalno telo za enake možnosti žensk in moških v policiji, kjer so 
zastopane vse policijske uprave. Njihove naloge so spremljanje problematike 
neuravnoteženega položaja obeh spolov, osveščanja zaposlenih ter prizadevanje za 
enake možnosti žensk in moških v policiji. 

Delež žensk v policiji iz leta v leto narašča. Policistke smo prisotne na vseh delovnih 
področjih policije. Nacionalni forenzični laboratorij in Uprava kriminalistične policije 
sta na državni ravni enoti, kjer je delež zaposlenih žensk največji.  

V okviru študija in priprave magistrske naloge (Ne)enak položaj žensk v slovenski 
policiji je kolega Tomaž Pavček opravil anketo na vzorcu 491 pooblaščenih uradnih 
oseb ženskega spola zaposlenih v slovenski policiji. V anketi so policistke med 
drugim ocenile, da so medsebojni odnosi med spoloma v policiji dobri ter da se je 
odnos do njih v zadnjih letih s povečanjem števila zaposlenih policistk še izboljšal.  

Policistke v odnosu do svojih nadrejenih nimajo težav oziroma se praviloma ne 
soočajo z dvojnimi merili. 



Seveda pa ni vse idealno. 

V policijskih vrstah, ki se v zadnjih letih ženskam bolj odpira, bi bil eden izmed prvih 
primernih nadaljnjih ukrepov spodbujanje večje stopnje zaupanja v organizacijske in 
operativne sposobnosti policistk ter s tem povezanim višjim deležem zasedenih 
delovnih mest s strani žensk na vodilnih položajih v slovenski policiji. 

Naj poudarim, da slovenske policistke in policisti zelo dobro in uspešno opravljajo 
vsakodnevne naloge v skrbi za varnost vseh prebivalcev Slovenije.  
 
Za uspešno delo je zagotovo pomembna kvaliteta medsebojnih odnosov, pomembno 
je tovarištvo, solidarnost in splošna kultura. Pri tem je seveda potrebno vedeti, da se 
želene kulture, ne da kar tako ustvariti s pritiskom na gumb, ampak se oblikuje skozi 
čas, dan za dnem, z vedenjem vsakega izmed nas. Tudi zato je tako pomembno delo 
Odbora za etiko in integriteto, ki namenja veliko svojega dela tudi tem vprašanjem in 
tematiki. 
 
Sama sem v policiji 20 let, v tem času sem prehodila pot od kriminaliste na Policijski 
upravi Ljubljana, do pomočnice direktorja policijske uprave, pomočnice direktorja 
slovenske kriminalistične policije in namestnice generalnega direktorja policije, si ob 
tem ustvarila družino, zaključila zahteven podiplomski študij in sem hvaležna za vse 
te priložnosti, ki so mi bile dane. Ženske v policiji imamo možnost uspeti in 
enakovredno opravljati naloge in me to potrjujemo. Pred 40 leti ste, spoštovane 
kolegice, začele orati ledino in hvaležne smo vam za to. Slovenska policija je odprta 
institucija, ki v vsakemu zna poiskati prednosti, ne slabosti. Samoomejevanje je 
odveč, živimo v času, ki zahteva povezovanje in me to nosimo v sebi. 
 
Za konec želim ob 8. marcu vsem policistkam in vsem ostalim ženskam v slovenski 
policiji izreči iskrene čestitke in obenem tudi zahvalo za njihovo delo. Kot pravi revija 
The Economist: »Forget China, India and the internet: economic growth is driven by 
women.« The Economist že ve! 
 
Srečno. 
 

 

 

 

 
 


