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VSEM POLICIJSKIM UPRAVAM IN NOE GPU 
 
 
 
ZADEVA: PRAVNA POMOČ POLICISTOM – USMERITVE 
 
 
 
Pri reševanju vlog policistov za pravno pomoč, v primerih, ko je zoper njih uveden 
kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, je v zadnjem 
času prišlo do nekaterih spornih odločitev oziroma ocen skladnosti opravljenih 
uradnih nalog s predpisi, ki jih podajajo komisije, v skladu s 73. členom ZPol, 
imenovane s strani direktorjev posameznih policijskih uprav.  
 
Gre za primere, ko je policijska uprava podala kazensko ovadbo zoper policista, 
zaradi utemeljenega suma, da je pri opravljanju uradnih nalog storil kaznivo dejanje, 
za katero se storilec  preganja po uradni dolžnosti, primere, ko je policijska uprava 
oziroma senat za pritožbe, pritožbo na postopek policista ocenil kot utemeljeno ali 
primere, ko sicer ni bilo podlage za kazensko ovadbo zoper policista, so pa iz 
poročila, ki ga je policijska uprava na ODT podala na podlagi sedmega odstavka 148. 
člena ZKP, razvidne okoliščine, ki vzbujajo dvom v oceno komisije, da je bila uradna 
naloga opravljena v skladu s predpisi. Kljub temu so komisije v teh primerih podale 
ocene, da so policisti uradne naloge opravili v skladu s predpisi. 
 
Takšne ocene komisij so kontradiktorne in kot take nesprejemljive, saj na nek način 
celo podpirajo nezakonito oziroma nestrokovno ravnanje posameznih policistov, 
porajajo pa tudi dvome v zakonitost in strokovnost dela teh komisij. V takšnih in 
podobnih primerih policija posameznim policistom ne bo odobrila pravne pomoči. 
 
Naročam, da komisije, imenovane v skladu s 73. členom Zakona o policiji svoje delo 
opravljajo zakonito in strokovno, kar pomeni, da konkretne primere celovito, izčrpno in 
objektivno preučijo ter da svoje ocene skladnosti opravljenih uradnih nalog s predpisi 
tehtno argumentirajo. Pri tem naj upoštevajo ugotovitve in dejstva iz pritožbenih in 
predkazenskih postopkov. V nasprotnem primeru bo Generalna policijska uprava ocene 



skladnosti opravljenih uradnih nalog s predpisi zavračala in jih pošiljala v ponovno 
oceno policijskim upravam.  
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