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POVZETEK 

V diplomski nalogi sta uvodoma predstavljena pojma morale in etike. V nadaljevanju so 

opisane vrste etike in njene značilnosti v javni upravi. Predstavljeni so rezultati raziskave 

empiričnega pregleda ujemanja javnih-zasebnih vrednot v Sloveniji in na Nizozemskem v 

hierarhiji organizacijskih vrednot v organizacijah javnega in zasebnega sektorja. Prikazana je 

preglednica vrednot organizacije, srednje vrednosti vrednot glede na stopnjo pomembnosti v 

javnem in zasebnem sektorju v obeh državah ter vrste kodeksov. V nadaljevanju diplomske 

naloge so razloženi pojem, načrt in test integritete. Integriteta ima velik pomen pri 

preprečevanju korupcije. V nadaljevanju je predstavljena korupcija v Sloveniji in grafično 

prikazani rezultati o stanju korupcije v javni upravi. V tretjem poglavju sta predstavljeni 

ustanovitev in strategija delovanje odbora za integriteto in etiko v policiji, Policijska 

akademija kor organizacijska enota Generalne policijske uprave, zadolžena za vsa 

usposabljanja in izpopolnjevanja policistov v Republiki Sloveniji. Predstavljen je program 

krepitve integritete policistov ter rezultati, doseženi po usposabljanju. V zadnjem poglavju so 

interpretirani rezultati kvalitativne raziskave, izvedene med člani odbora za integriteto in etiko 

v policiji, člani aktiva za socialne veščine Policijske akademije in študenti Višje policijske 

šole. V zaključku so podani predlogi za izboljšanje, nadgradnjo in krepitev integritete v 

policiji.  

 

Ključne besede: etika, morala, integriteta, policija, policijsko izobraževanje, kodeksi ravnanj. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The diploma work initially presents the notions of morale and ethics. In addition, it describes 

the ethics' types and its characteristics in public administration. The results of the research on 

empirical matching of public-private values in Slovenia and in the Netherlands regarding the 

hierarchy of organisational values in organisations of public and private sector are presented. 

The chart with the organisation's values is presented along with mean values according to the 

level of importance in public and in private sector in both countries. Different codes' types are 

discussed. Furthermore, the diploma explains the notion, plan and the integrity test. Integrity 

is essential in preventing corruption; corruption in Slovenia is presented, supported by 

graphical presentation of results on the corruption state in public administration. Chapter 3 of 

the diploma work focuses on the establishment and the strategy of the Committee for Integrity 

and Ethics in national police, the Police Academy, an organisational unit of the General 

Police Directorate, in charge of education and all trainings of police officers in the Republic 

of Slovenia. A programme for strengthening integrity of police officers and the results 

achieved after training are presented. The final chapter provides interpretation of the 

qualitative research results; the research was conducted among members of the Committee for 

Integrity and Ethics, members of the social skills staff of the Police Academy and Police 

College students. The conclusion gives suggestions for improvement, upgrading and 

strengthening integrity in the police. 
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1. UVOD 

 

 

Slovenska policija izvaja izobraževanja, usposabljanja, strokovne posvete in okrogle mize z 

namenom ozaveščati delavce policije o drugačnosti kultur, mišljenja in navad v skupnostih ter 

preprečevati konfliktne situacije. V pričujoči diplomski nalogi bom teoretično opisala moralo, 

etiko, vrste etike, predstavila kodeks ravnanja javnih uslužbencev, kodeks policijske etike, 

evropski kodeks policijske etike in integriteto. V nadaljevanju bom predstavila ustanovitev 

Odbora za integriteto in etiko ter delovno skupino za krepitev integritete. Predstavila bom 

program usposabljanja za krepitev integritete ter podala predloge za izboljšavo, nadgradnjo in 

krepitev integritete v policiji. Skušala bom ugotoviti, v kolikšni meri usposabljanje za 

krepitev integritete vpliva na boljše medsebojne odnose, boljšo organizacijsko klimo in 

izboljšuje delo policistov. Da bodo rezultati raziskave čim bolj relevantni, bom izbrala in 

uporabila intervju kot metodo kvalitativne empirične raziskave. Vprašanja bom zastavila tako, 

da bodo čimbolj preprosta, razumljiva in jasna. Za svojo raziskavo sem izbrala člane Odbora 

za integriteto in etiko v Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) in Policiji, 

člane strokovnega aktiva socialnih veščin v Policijski akademiji (v nadaljevanju PA) in 

policiste – študente Višje policijske šole (v nadaljevanju VPŠ). 

 

Metode 

Podatki za raziskovalno nalogo izhajajo oziroma so pridobljeni: 

 iz znanstvene in strokovne literature ter iz programa usposabljanja; 

 od članov Odbora za integriteto in etiko, članov strokovnega aktiva PA, ki so 

sodelovali v intervjuju ter študentov VPŠ; 

 iz kvalitativne raziskave (izdelava vprašalnika za intervju, intervju in vrednotenje 

rezultatov). 

 

Raziskovalni problem, raziskovalna vprašanja in cilji 

Moja raziskovalna naloga se nanaša na krepitev integritete v policiji, kar posledično vpliva na 

boljše opravljanje policijskega dela. Vse več zaposlenih v policiji, predvsem pa policisti na 

terenu, se odločajo za ta usposabljanja, kar jim pomaga, da lažje in učinkoviteje opravljajo 

svoje delo. Težava je v tem, da v vseh organizacijskih enotah, policijskih upravah in 
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policijskih postajah tega še ne poznajo in se zaradi pomanjkanja policistov na terenu ne 

morejo udeleževati usposabljanj.  

 

Moja raziskovalna vprašanja se glasijo:  

1.  Kako slovenska policija sistemsko zagotavlja visoko stopnjo poklicne integritete  

policistov? 

2. Kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko organizacijo kot  

sistemom in posameznimi člani policijske organizacije? 

3. V kolikšni meri sistem izobraževanja in izpopolnjevanja zagotavlja visoko stopnjo  

integritete policistov? 

 

Moj cilj je, da s pomočjo analize pridobljenih primarnih podatkov v raziskavi odgovorim na 

ta vprašanja.  

 

 

2. POKLICNA ETIKA IN INTEGRITETA 

 

2.1 Morala 

 

Ko se sprašujemo, kaj je morala, kaj je moralno in kaj ni, bi se večina različno opredelila. 

Pojem »morala« izhaja iz latinske besede mos, moris, ki pomeni običaj, pravilo, šega, nrav, se 

pravi označuje obliko človekovega odnosa do sveta, do drugih ljudi in do sebe. Nanaša se na 

tisto, kar je dobro in kar je slabo, kar je pravilno in kar je napačno pri človekovi osebnosti in 

njegovem postopanju. Predstavlja eno od oblik družbeno-zgodovinskega obstanka človeka 

(poleg religije, prava, politike, družbe ipd.) in se v času spreminja, tako v smiselnem obsegu 

kot v vsebini. Lahko rečemo, da je morala ena od oblik človeške družbene zavesti. Morala se 

začenja tam, kjer človek svojo individualnost usklajuje in podreja zahtevam življenja v 

skupnosti. Morala vključuje pravila, norme, kategorije, ideale, pogosto nepisane predpise, ki 

veljajo tako za posameznike kot za celotne skupnosti Morala (2013) Wikipedija. Po Sruku je 

morala »skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno 

notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, posameznik uporablja na samem sebi 

zaradi morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Morala se po eni plati kar naprej 

spreminja, po drugi pa obstajajo v njej vrednote in norme stalnice, ki jo notranje povezujejo in 
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dolgoročno osmišljajo (npr. dekalog ali deset božjih zapovedi, zlato pravilo: Ne stori drugim, 

kar ne želiš, da bi drugi storili tebi ipd.)« (Sruk 1999, str. 305). »Morala je skupek načel 

oziroma pravil obnašanja, ki jih sprejemajo člani neke kulture in ki služijo vrednotenju tega, 

katero vedenje je dobro in katero slabo. Morala torej zagotavlja izhodišča za ravnanje 

posameznikov in hkrati služi ocenjevanju moralnosti teh posameznikov in njihovih vedenj (cf. 

Beauchamp& Bowie, 1993). Kot pravi Newton (Internet) smo se vse, kar se tiče moralnih 

načel, bržkone naučili že v vrtcu, saj so ta načela (kot npr. Ne stori ostalim nič žalega, ne laži, 

ne vzemi več, kot ti pripada) zelo preprosta in si jih je lahko zapomniti, težko pa se jih je 

dosledno držati« (Pagon 2000, str. 159). Moralna pravila se od kulture do kulture razlikujejo. 

Jelovac pravi, da je »dobro temeljna vrednota znotraj vsake morale, brez meril ni vrednot, 

brez vrednot pa ni morale«. Nadaljuje, da je morala »stkana iz vzorov in nenapisanih pravil 

ustaljenega ali zaželenega obnašanja, ki prevladuje znotraj določene skupine, družbene 

skupnosti ali obdobja. Morala je stvar avtonomije volje« (Jelovac 1997, str. 25, 28–75). Stres 

pravi, da morala »bolj poudarja vidik dolžnosti in zapovedi, zato je moralno obvezno, kar je 

etično dobro«. V nadaljevanju navaja, da je »etika kot zavest o moralnih vrednotah in 

moralnem dobrem in morala kot zavest o obveznostih in konkretnih dolžnostih, ki iz tega 

izhajajo, druga drugo potrebujeta in se med seboj dopolnjujeta« (Stres 1999, str. 11). Pravi, da 

dobri nameni niso dovolj za moralno življenje. »Morala izraža kvaliteto našega svobodnega 

hotenja, izraža človekove najbolj intimne vrednote in cilje« (Stres 2000, str. 170). (Možina, 

Tavčar, Kneževič 1995, str. 416) pravijo, da »morala obsega pravila za odločanje in ravnanje 

v skladu z etiko. Lahko pa bi rekli, da je etika filozofija morale, pa tudi, da moralno delovanje 

uresničuje etične odločitve«. 

 

2.2 Etika 

 

Haček in Bačlija (2007) sta zapisala, da je za pojma etika in morala »značilno, da sta pogosto 

uporabljena nedosledno.« Pravita, da »pri etiki gre za raven teorije, pri morali pa za raven 

prakse. Etika je teoretična disciplina o naravnosti, morala pa skupek družbenih predpisov, ki 

veljajo v posameznem času in kulturi« (Haček in Bačlija 2007, str. 85). Stres (1999) je 

zapisal, da med etiko in moralo ni nobene razlike. Pravi, da druga drugo potrebujeta in se 

dopolnjujeta. Izraz etika izvira iz grške besed ethos, kar v starogrščini pomeni navadno ali 

stalno bivališče, deželo, navado, šego, značaj in običaj, ki se navezujejo na izročilo, in ne za 

osebna, premišljena in racionalno utemeljena prepričanja o tem, katera ravnanja so pravilna in 

katera ne« (Stres 1999, str. 10). Jelovac (1997) definira etiko kot filozofsko vedo, »ki se 
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primarno ukvarja s teoretskim pojasnjevanjem in kritičnim ocenjevanjem fenomena morale«. 

Pravi, da se etika »ukvarja z raziskovanjem izvora človeške moralnosti, s kriteriji moralnega 

vrednotenja in z razumevanjem smotrov, namenov, ciljev, skratka smisla moralnega značaja, 

obnašanja, delovanja ter samozavedanja tako posameznikov kot tudi širših družbenih 

skupnosti« (Jelovac 1997, str. 14). Etika nas uči, da znamo ločiti dobro in zlo, da se moramo 

zavedati, da ni vseeno, kako živimo in delamo ter da se zavedamo svojih dolžnosti in 

odgovornosti. Jelovac (1997) je zapisal definicijo etike kot »vrsto praktične filozofije, ki se 

ukvarja s takšnimi specifičnimi načini in oblikami človeškega delovanja, pri katerih je v 

ospredju diferenciranje, urejanje, krmiljenje in presojanje vsakdanje prakse sveta življenja s 

pomočjo moralnih meril, norm in pravil« (Jelovac 1997, str. 31).» Etika je teorija moralnosti, 

ki poskuša sistemizirati moralne sodbe ter vzpostaviti in zagotavljati moralna načela 

(DeGeorge, 1982). Etika se torej ukvarja s tem, kaj je dobro in kaj slabo ter zakaj, pri čemer 

izhaja iz religioznih, filozofskih, političnih, utilitarnih, pravnih, situacijskih in drugih izhodišč 

(Ruch & Crawford, 1991) ter poskuša odkriti logične povezave med temeljnimi etičnimi 

izhodišči in moralnimi načeli, ki usmerjajo naše ravnanje (Newton, Internet)« (Pagon 2000, 

str. 159). Brejc (2000) definira etiko »kot seznam načel, opredeljenih v obliki kodeksov«, ki 

vplivajo na nas in nam narekujejo, kako se moramo obnašati in ravnati v družbi (Brejc 2000, 

str. 66). Po Sruku je etika »filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko 

človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika je 

teoretična filozofska refleksija o naravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno relevantni«. 

Pravi, da se deli na dve področji, na teoretično in na praktično normativno etiko. Če nam prva 

pojasnjuje npr., kaj je moralna sodba, druga moralno sodi. Če prva ugotavlja, kaj je moralna 

opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali meta-etika razglablja o pojmu 

moralni princip, normativna etika pa formulira in pojasnjuje moralna načela. Prva raziskuje, 

kakšna in kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva ali ravnanja človeka pri 

nravstvenem presojanju, medtem ko druga določa, kakšen značaj, kakšna pobuda, namera, 

cilj, motiv in delovanje je moralno pozitivno, katero negativno« (Sruk 1999, str. 138). Po 

Juhantu je etika »temelj človekovega odnosa do sebe, sveta in njihovih zadnjih temeljev. 

Človekovo umnost usmerja k pravemu delovanju, ki naj omogoči človeku dostojno življenje, 

preživetje in mu pomaga doseči tudi končno odrešitev, kjer etika posega na religiozno 

področje« (Juhant 2009, str. 11). Juhant (2009) pravi, da je »etika skupno prizadevanje vseh 

ljudi za ohranitev človeškega ter da je nujna in potrebna, da bi si človek uredil svoj svet in 

preživel«. Iz vsega navedenega izhaja, da je namen etike doseči dobro za človeka. Možina, 
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Tavčar, Kneževič (1995) pravijo, da je etika »veda, ki obravnava načela o dobrem in o zlem 

ter norme za odločanje in ravnanje teh načel«. 

 

Slika 2.1: Etika in morala 

 

Vir: Možina, Tavčar, Kneževič (1995, str. 417). 

 

Po Možini, Tavčarju, Kneževiču (1995) so etika, morala in etika poslovnega komuniciranja 

najpomembnejše sestavine politične organizacije, ker so tesno povezane s podobo in filozofijo 

organizacije. Nedvoumno je poslovno komuniciranje ena izmed temeljnih dejavnosti 

managerjev. Za poslovno komuniciranje lahko rečemo, da je strokovno in etično dobro. 

Možina,Tavčar, Kneževič (1995) pravijo, da »etika obsega tri ravni: zadeve v zunanjem 

okolju organizacije, zadeve v organizaciji in zadeve managerjev. Etika managerjev sega v 

zunanje in v notranje okolje organizacije« (Možina, Tavčar, Kneževič 1995, str. 418). 

Etika kot pojem moralnosti 

Vsi smo skoraj vsak trenutek postavljeni pred moralne odločitve, a se tega ne zavedamo. Stres 

(2000) je zapisal, da ne trdimo, da »moralnost nima tudi koristnih posledic. Kako bi nekaj, kar 

je dobrega, ne bilo tudi koristno? Trdimo samo to, da te koristne posledice niso odločilnega 
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razloga za to, da živimo in ravnamo moralno. Ali bolje rečeno: da sploh vemo, kaj je res 

koristno, moramo imeti pred očmi moralne vrednote. Drugače je koristnost lahko zgolj 

navidezna. Ni koristnost merilo moralnosti, temveč je moralnost merilo koristnosti« (Stres 

2000, str. 169). Anžič (2000) pravi, da je etika dosežek posameznikovega uma. Pravi, da je 

veliki poznavalec človekove misli, etike, logosa in etosa, profesor Trstenjak, zapisal: »Tak 

proces se dogaja s človekovo osebno etiko: bolj ko jo zapisujemo in kodificiramo zunaj 

človeka, bolj se prazni in slabi zavest človekove osebne etike in odgovornosti, kakor da je 

človek že zadostil etičnim zahtevam in normam, ko jih je zapisal in kodificiral v posebnih 

členih« (Anžič 2000, str. 143). Šefi morajo biti vzor zaposlenim, moralna avtoriteta, zavezani 

vrednotam. Skrbeti morajo za enakopravnost spolov in dobre medčloveške odnose na 

delovnem mestu, učinkovito komunikacijo in pozitivno klimo v podjetju. Holcman (2012) je 

zapisal, da »posamezni teoretiki etičnosti moralnost opredeljujejo kot vrednote, pravila in 

načela, ki nam govorijo o tem, kaj je prav ali narobe na splošni ali univerzalni ravni za 

človeka kot takega, medtem ko se etičnost nanaša na človekovo obnašanje izključno znotraj 

določenih vlog in kontekstov«. Pravi, da moramo upoštevati dva univerzalna načela: načelo 

človečnosti, da je z vsakim človekom treba ravnati človeško, in načelo vzajemnosti, ki je zlato 

pravilo vseh etik: kar nočeš, da drugi storijo tebi, tega ne stori nikomur«. (Holcman (2012, str. 

72, 78). 

 

2.2.1 Poslovna etika 

 

Jelovac (2000) pravi, da je znotraj etike rojstno mesto poslovne etike in da etika izhaja iz 

filozofije. Beseda filozofija izhaja iz grščine in pomeni v »etimološke korenu neko ljubezen 

do modrosti, hrepenenje po znanju, resnicoljubnost« (Jelovac 2000, str. 78). V dolgi 

zgodovini filozofije je to besedo prvi uporabil mislec Pitagora s Samosa. Obstaja veliko 

različnih definicij filozofije. Aristotel meni, da je filozofija »znanost o prvih vzrokih in tistem, 

kar je najviše spoznavno; je torej znanost o biti«. Hegel pravi, da je filozofija               

»objektivna znanost resnice, znanost njene nujnosti, pojmovno vedenje, ne pa neko mnenje 

niti neko razpredanje mnenj«. Marx je bil prepričan, da gre pri filozofiji za »nepretrgano 

navzočnost v problemih lastnega časa« (Jelovac, 2000, str. 78). Jelovac (2000) pravi, da je 

»filozofijacelotnosten, racionalno-diskurziven in kritično naravnan nadzor o biti vsega 

bivajočega«. Jelovac (2000) pravi, da je »etika moder nauk o načinu skupnega življenja ljudi 

v njihovem naravnem prebivališču« Jelovac (2000, str. 79, 88). Poslovno etiko pa definira 
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»kot posebno vejo etike, kot tisto, ki se primarno ukvarja s proučevanjem fenomena poslovne 

morale«. Jelovac (2000) navaja, da se je poslovna etika »rodila kot otrok pozne Moderne«. 

Poslovna etika se je pojavila v 20. stoletju, ko je v modernem svetu gospodarsko življenje 

prišlo do »epohalne transformacije od »laissez-faire« kapitalizma k postindustrijski družbi«. 

Poslovna etika »raziskuje oblike in načine poslovnega življenja, pri katerih gre za ločevanje, 

urejanje in presojanje poslovanja na podlagi moralnih kriterijev, norm in pravil«. Ločimo dva 

tipa poslovne etike, in sicer: deskriptivno (opisuje) in normativno (ocenjuje) (Jelovac 2000, 

str. 89). Možina, Tavčar, Kneževič (1995) pravijo, da »v zunanjem okolju podjetja govorimo 

o poslovni etiki, ki zadeva razmerja podjetja s poslovnimi partnerji in konkurenti, ter o 

družbeni odgovornosti managementa, ki zadeve odnose razmerja z drugimi posamezniki, s 

skupinami in z organizacijami v okolju. Sestavni del te poslovne etike je etika poslovnega 

komuniciranja. Poslovna etika sega v notranje okolje podjetja in zadeva odločitve ter 

delovanje vseh sodelavcev« (Možina, Tavčar, Kneževič (1995, str. 419). Glas (2000) navaja, 

da so bile sredi 90. let razmere v poslovni etiki slabe. Prikazal je tabelo etičnega stanja v 

Sloveniji leta 1995 v primerjavi z letom 1990 in s pričakovanji v letu 2000 . (Glas 2000, str. 

149). 

 

Tabela 2.1: Etično stanje v Sloveniji leta 1995 

Stanje v letu 1995 v 

primerjavi s stanjem v letu 

1990 

Ocena stanja v poslovni etiki Pričakovanja o stanju v letu 

2000 nasproti stanju v letu 

1995 

14 

55 

18 

12 

1 

bistveno slabše 

slabše 

približno enako 

boljše 

bistveno boljše 

0 

7 

32 

53 

7 

Vir: Glas (2000, str. 149) 

 

Glas (2000) pravi, da je ocena anketirancev pokazala, »da naj bi res sredi 90. let v Sloveniji 

dejansko dosegli dno«, a da so bila pričakovanja za leto 2000 veliko boljša, kar je razvidno iz 

tabele 2.1. V nadaljevanju navaja, »da je slovenskim menedžerjem prava vrednota uspešnost 

podjetja, šele četrta pa skrb za zaposlene« (Glas 2000, str. 149). 

Zanimiva je študija profesorja Jelovca in drugih (Poslovna in vladna etika v javni upravi), 

etika v »novi« in »stari« EU: empirični pregled ujemanja javnih-zasebnih vrednot v Sloveniji 
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in na Nizozemskem (objavljeno v Journal of Business Ethics, Springer, 2011) o hierarhiji 

organizacijskih vrednot v organizacijah javnega in zasebnega sektorja v Sloveniji in na 

Nizozemskem. V raziskavi je sodelovalo 400 menedžerjev (vodilnih/vodstvenih delavcev) iz 

Slovenije in 382 iz Nizozemske, ki so izpolnili isti vprašalnik o pomembnosti izbire vrednot 

pri vsakodnevnem sprejemanju odločitev. Rezultati, pridobljeni v Sloveniji, kažejo, da so bile 

nepristranskost, nekoruptivnost in preglednost razvrščene občutno višje v javnem sektorju, 

medtem ko so v poslovnih organizacijah dali večjo pomembnost dobičkonosnosti, poslušnosti 

in zanesljivosti. Prav nasprotno pa se je na Nizozemskem 11 vrednot bistveno razlikovalo 

med sektorji, tako obstaja večje ujemanje vrednosti med sektorji v Sloveniji kot na 

Nizozemskem, s t.i. večjim »skupnim jedrom« vrednot v Sloveniji (14) v primerjavi z 

Nizozemsko (9), v skladu z našimi predpostavkami. Zgodovinski in kulturni dogodki oziroma 

razvoj, med njimi tudi vladavina komunizma v Sloveniji in različni vplivi protestantske etike 

v obeh državah, so privedli do več podobnosti med podjetji in vladnimi organizacijami v 

»novi« državi članici EU, v Sloveniji. 

 

Naše vprašanje se glasi:Katere razlike med vrednotami še vedno obstajajo med javnim in 

zasebnim sektorjem? 

 

Primerjava je pomembna iz vsaj treh razlogov: 

1) Državi sta v zadnjih stoletjih razvili različni upravni tradiciji in sisteme (liberalni 

protikomunistični), s potencialno različnimi posledicami za to, kako se bosta vladna etika in 

poslovna etika oblikovali.  

2) Poleg tega sta bili obe državi močno prizadeti ob finančni krizi, ravno potem, ko sta izvedli 

reforme na področju upravljanja javnega sektorja (npr. Pollitt in Bouckaert, 2004). 

3) Morda sta bila oba sektorja v dveh stoletjih med seboj povezana na povsem drugačen 

način, že dolgo časa preden je prišlo do razvoja. Na obe državi je vplivalo to, kar je Weber 

(1905) opisal kot protestantsko delovno etiko (etika dela), vendar na različne načine.  

Države članice EU se med seboj zelo razlikujejo. Nizozemska je ustanovna država članica 

(1951), medtem ko je Slovenija, skupaj z drugimi sedmimi državami vzhodne Evrope, postala 

članica EU leta 2004. 
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PREGLEDNICA I 

Nabor organizacijskih vrednot  

Vrednote 

»1. Odgovornost: Bodi vedno pripravljen utemeljiti in razložiti dejanja (ukrepe, zakaj si nekaj 

storil) deležnikom. 

2. Kolegialnost: Deluj lojalno in bodi solidaren s sodelavci. 

3. Naklonjenost: Bodi skrben, delo opravljaj z navdušenjem in vztrajnostjo. 

4. Uspešnost: Deluj tako, da boš dosegel zastavljene rezultate. 

5. Učinkovitost: Deluj tako, da dosegaš rezultate z minimalnimi sredstvi. 

6. Strokovno znanje: Deluj skladno s pristojnostmi, uporabljaj svoje spretnosti in znanje. 

7. Poštenost: Bodi pošten in drži se obljub. 

8. Nepristranskost: Ne bodi pristranski in ne imej predsodkov proti določenim interesom 

skupine. 

9. Nepodkupljivost: Ne bodi pristranski in ne imej predsodkov glede zasebnih interesov. 

10. Inovativnost: Bodi spodbuden in ustvarjalen. 

11. Zakonitost: Deluj v skladu z obstoječo zakonodajo in s pravili. 

12. Poslušnost: Deluj v skladu z navodili in s politiko (nadrejenih in organizacije). 

13. Dobičkonosnost: Deluj tako, da imaš dobiček (finančni ali drug). 

14. Zanesljivost: Deluj tako, da si zanesljiv in dosleden v odnosu do deležnikov. 

15. Odzivnost: Deluj v skladu z željami državljanov in strank. 

16. Samoizpolnitev: Deluj tako, da spodbujaš (strokovni) razvoj in dobrobit zaposlenih. 

17. Uslužnost: Nudi pomoč, državljanom in strankam ponudi kvaliteto in storitve. 

18. Socialna pravičnost: Deluj v skladu z zavezo do pravične družbe. 

19. Trajnostni razvoj: Imej ustrezen odnos do narave in okolja. 

20. Preglednost: Deluj odprto, vidno in tako, da te je mogoče nadzirati« (Jelovac et al., 2011, 

str. 131). 

V spodnji preglednici so prikazane srednje vrednosti vrednot glede na stopnjo pomembnosti v 

obeh sektorjih v obeh državah. 
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Tabela 2.2: Primerljivost vrednot organizacije med Slovenijo in Nizozemsko 

Slovenija 

Javni sektor (n = 187)  

Zasebni sektor  (n = 213) 

Nizozemska 

Javni sektor (n = 231)  

Zasebni sektor   (n = 151) 

Vrednota Povpr. Vrednota Povpr. Vrednota Povpr. Vrednota Povpr. 

1. Nepodkup. 9.41 1. Poštenost 9.11 1. Nepodkup. 8.9 1. Poštenost 8.2 

2. Poštenost 9.10 2. Zanesljivost 8.93 2. Odgovornost 8.4 2. Zanesljivost 8.2 

3. Zakonitost 9.08 3. Str. znanje 8.84 3. Poštenost 8.3 3. Str. znanje 8.1 

4. Str. znanje 8.99 4. Zakonitost 8.84 4. Zanesljivost 8.1 4. Uspešnost 8.0 

5. Preglednost  8.69 5. Nepodkup. 8.79 5. Zakonitost 8.1 5. Nepodkup. 8.0 

6. Zanesljivost  8.59 6. Dobičkonosnost 8.58 6. Preglednost 8.1 6. Odgovornost 7.8 

      7. Učinkovitost 7.7 

      8. Zakonitost  7.7 

      9. Dobičkonosnost 7.7 

  20. Učinkovitost  7.90     

Vir: Jelovac et al.(2011, str. 127–137) 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je v raziskavi v Sloveniji sodelovalo 187 posameznikov iz 

javnega sektorja in 213 iz zasebnega,na Nizozemskem je sodelovalo 231 posameznikov iz 

javnega sektorja in 151 posameznikov iz zasebnega sektorja. V vprašalniku je bilo vključenih 

20 vrednot. Rezultati za javni sektor v Sloveniji so pokazali, da najbolj izstopajo 

nepodkupljivost, poštenost in zakonitost, v zasebnem pa poštenost, zanesljivost in strokovna 

znanja. Na Nizozemskem v javnem sektorju izstopajo nepodkupljivost, odgovornost in 

poštenost, v zasebnem sektorju pa poštenost, zanesljivost in strokovno znanje. Druge vrednote 

so enake oziroma si sledijo z malo razliko. 

 

2.2.2 Poklicna etika 

 

Pravila poklicne etike izhajajo iz prevladujoče splošne morale, jo natančno določajo ter 

prilagajajo nekemu posebnemu področju človekove dejavnosti. Poklicna etika je posebej 

pomembna za opravljanje poklicev, od katerih sta odvisna človekovo življenje in svoboda. 

Moralna pravila (etični standardi) za takšne poklice ali dejavnosti so zbrana v posebnih 

zbirkah, imenovanih kodeksi (Žaberl 2000, str. 187). 
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2.2.3 Policijska etika 

 

Policijska etika je zvrst uporabne etike, aplicirana na policijsko delo oziroma policijski poklic. 

Policijska etika kot taka trenutno še ni dobila veljave v praksi, se pa sočasno s povečanimi 

zahtevami po večji kvaliteti policijskega dela pojavlja potreba po znanjih s področja socialnih 

veščin, katerih osnova je ravno poklicna policijska etika. Razlog za neprodornost v policijskih 

vrstah je treba iskati v zelo močno izraženi policijski subkulturi in napačnem razumevanju 

policijske etike. Glavna razloga za slabo razvitost policijske etike pa sta paravojaška 

miselnost policijske dejavnosti in napačno razumevanje potreb po policijski etiki.  

Paravojaška miselnost policijskega dela »policistom namenja predvsem vlogo izvrševalcev 

ukazov svojih nadrejenih«. Tu je policist odgovoren samo svojim nadrejenim, ki nosijo 

odgovornost za vse odločitve. Glavna vrlina v tem paravojaškem policijskem sistemu je 

ubogljivost. V primeru kršenja dogovorjenih načinov dela in neubogljivosti se le-ti rešujejo z 

disciplinskimi ukrepi. 

Napačno razumevanje potreb po policijski etiki se vidi v tem, da so nekateri praktiki 

prepričani, da policisti ne rabijo nobene etike, če se ravnajo po ustavi in zakonih. 

»Ker se v zadnjem času po svetu uveljavlja nov pristop k policijskem delu (v skupnosti in v 

reševanje problemov usmerjeno policijsko delo) in ker postaja splošno sprejeto stališče, da je 

policijska diskrecija normalna in nujna sestavina policijskega dela, se spreminja tudi odnos do 

policijske etike« (Pagon 2003, str. 16).  

 

Razvoj policijske etike naj bi potekal v treh smereh: 

 Apliciranje spoznanj uporabne etike na policijski poklic, 

 Postavitev standardov etičnega ravnanja v policiji, 

 Opredelitev načinov in vsebin izobraževanja in usposabljanja iz policijske etike. 

 

Napotki za etično odločanje: 

 Prepoznati moralno vprašanje 

 Ugotoviti dejstva in opredeliti alternative 

 Oceniti alternative z različnih moralnih vidikov 

 Sprejeti odločitve 

 Ravnati v skladu z odločitvijo in oceniti posledice (Novak 2008, str. 19). 
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Kakovost policijske dejavnosti v demokratični družbi je odvisna od kakovosti ljudi, ki to delo 

opravljajo. Zato si moramo pri policijskem delu prizadevati za dosego integritete vseh 

policistov in policijskih vodstvenih delavcev. Naloga policijske etike je, da jasno opredeli 

vrline, ključne za opravljanje policijskega dela, npr. pogum, prijaznost, umirjenost, modrost, 

zaupnost, pravičnost, potrpežljivost, skromnost, naklonjenost soljudem, odpuščanje ipd. 

Pagon (2000) pravi, da odkar obstaja policija, obstaja tudi policijska deviantnost. Pravi, da so 

se vedno kršila načela policijskega poklica bodisi s strani posameznikov ali celo cele skupine. 

Vsak dan izvemo za kakšen primer deviantnosti pri nas in tudi v svetu. A na žalost vedno 

ostanejo posamezni primeri, za katere javnost nikoli ne izve. Deviantnost se seveda pojavlja v 

različnih poklicih. Pagon (2000), navaja, »da je policijska deviantnost še zlasti zaskrbljujoča 

iz dveh razlogov. Prvič, gre za deviantnost tistih, katerih naloga je, da bi deviantnost 

preprečevali. In drugič, deviantnost v poklicu, katerega pripadniki imajo pravico uporabit 

sredstva prisile– vse do smrtonosnih sredstev – in ki imajo dostop do cele vrste zaupnih 

podatkov o posameznikih, je lahko še posebej nevarno«. Da bi policisti dobro opravljali svoje 

delo morajo biti dobro izobraženi in usposobljeni. To je tudi namen vodstva policije, saj je bil 

leta 2012 spremenjen program izobraževanja policistov, po katerem bo policist pridobil VI. 

stopnjo izobrazbe. Pagon (2000) navaja, »da mora dobro usposobljeni policist dobro poznati 

načela policijske etike, biti usposobljen za moralno sklepanje in etično odločanje, na 

razpolago pa mora imeti tudi jasne standarde etičnega ravnanja v svojem poklicu« (Pagon 

2000, str. 158). 

 

2.2.4 Aplikativna etika – praktična ali uporabna 

 

Pagon (2000) pravi, da je uporabna etika »disciplina, ki nam pomaga opredeliti vrednote in 

imperative, opredeliti posledice naših prizadevanj za njihovo doseganje, kakor tudi nakazati 

možne izhode in potrebne kompromise, ki se porajajo pri uporabni etiki v praksi« (Pagon 

2000, str. 161). »Uporabna etika je ožje, aplikativno področje etike, ki se ukvarja s 

proučevanjem uporabe moralnih načel v posameznih profesijah in poklicih. Prav povezanost 

teorije in prakse je tisto, kar uporabno etiko razlikuje od etike kot filozofske discipline. 

Uporabna etika je nastala iz spoznanja, da mora teorija biti odgovorna praksi, praksa pa 

teoriji. Tako teoretiki ne smejo praktikom narekovati norm, ki naj bi usmerjale njihovo 

poklicno delo, ne da bi do potankosti poznali to delo in njegove omejitve, tako časovne, kot 

stroškovne in informacijske« (Newton, Internet) Pagon (2000, str. 159). Pagon (2003) 
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pravi,»da morajo biti moralna načela prilagojena človeškemu življenju (Newton, Internet) 

opredeli tri značilnosti človeških bitij, ki določajo strukturo naših moralnih obveznosti« 

(Pagon 2003. str. 13): 

 Izhodišča uporabne etike so v ljudeh, ki so utelešena bitja. Z vidika etike to pomeni, 

»da mora biti – ko gre za soljudi– naša prva skrb, da odpravimo trpljenje in da 

zagotovimo zadovoljitev osnovnih človeških potreb, kar privede do dolžnosti sočutja, 

neškodljivosti in dobrodelnosti«. 

 Ljudje so družbena bitja. Z vidika etiketo pomeni, »da  moramo pri vseh svojih  

ravnanjih upoštevati tudi drug drugega«. Iz tega se nam nalaga obveznost ne samo do 

skupine (družbe) v celoti,  temveč tudi do njenih posameznih članov. 

 Ljudje so razumna bitja, kar dokazuje dejstvo, da lahko zavestno in razumno 

sprejemamo odločitve ter svobodno odločamo o svojih dejanjih. Z vidika etike pa to 

pomeni, »da moramo spoštovati človeško dostojanstvo in upoštevati odločitve 

posameznikov«, torej dati pravico ljudem, da svobodno izbirajo, organizirajo in živijo 

svoje življenje ter da spoštujejo in upoštevajo zakone. 

 

Iz teh izhodišč avtorica (Newton, Internet) izpelje tri osnovne imperative uporabne etike:  

 Dobrodelnost (beneficientnost); zavzema osrednje mesto v vsaki profesiji, to pomeni, 

»da mora »profesionalec« delati v dobro svoje stranke in skrbeti za njene 

interese«.Dobrodelnost vsebuje več podrejenih imperativov, in sicer: »prvič, ne 

škoduj, drugič, prepreči škodo, in tretjič, služi interesom ali sreči stranke«. 

 Spoštovanje posameznika; to nam nalaga, da moramo spoštovati avtonomnost in 

dostojanstvo posameznikov, s katerimi imamo opravka, ne glede na to, ali to koristi ali 

škodi stranki. 

 Pravičnost; »imperativ pravičnosti zahteva, da »profesionalec« gleda dlje, tako od 

načel profesije kot interesov stranke, in da prevzame odgovornost za vpliv, ki ga ima 

profesija na družbo kot celoto«. V življenju se stalno srečujemo z nepravičnostmi, 

bodisi v profesiji kot tudi v poklicih, npr. bogati bolniki v zdravstvu prej dobijo 

zdravniško pomoč kot revni bolniki, ker si lahko plačajo zdravstvene storitve, prej 

opravijo določene preglede, zahtevajo kvalitetnejše in bolj zahtevne preiskave ipd. Za 

take nepravilnosti mora poskrbeti »profesionalec«, da se to ne dogaja, če pa ne opravi 

svoje vloge, ne izpolnjuje dolžnosti svojega profesionalnega statusa (Pagon 2003, str. 

14). 
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2.3 Zgodovinsko-kulturno ozadje vrednot v javni upravi: primer Slovenije 

 

Članek prof. Dejana Jelovca, objavljen v reviji Research and Discussion (Jelovac 2010, str. 

3), analizira ključne vidike zgodovinsko-kulturnih vrednot v Sloveniji kot državi, ki je nastala 

po razpadu bivše Jugoslavije. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju transformacije 

starih vrednot v obdobju post-socialistične tranzicije, v katerem se je pojavil vrednostni 

vakuum zaradi hitre dekonstrukcije starega komunističnega režima, skupaj z njegovim 

sistemom vrednot, nove moderne vrednote pa še niso bile splošno sprejete. Kot raziskovalno 

orodje za določanje prisotnosti modernih javnih vrednot v naši javni upravi se uporablja Beck 

Jorgensenov in Bozemanov t.i. Inventar vrednot javne uprave. Odkriva se delna prisotnost le-

teh v normativni sferi in velik razkorak med njo in vsakdanjo prakso. Razlog za to je v 

pretiranem poudarku na harmonizaciji naše zakonodaje s pravnimi predpisi EU ob hkratnem 

zanemarjanju prepotrebnih sprememb v kulturi, izobraževanju, civilni družbi in drugod.   

Moderne vrednote v javni upravi se v Sloveniji začnejo pojavljati v obdobju boja za 

neodvisnost (1991), proces posodabljanja je tako rekoč sovpadal z razvojem civilne družbe v 

poznih 80. letih. Vrednote so bile uporabljene kot vodilo oziroma neke vrste smernice v 

burnem obdobju tranzicije (Jelovac, 2010, str. 76, 87, 88, 96). 

 

2.3.1 Značilnosti etike v javni upravi 

 

V javni upravi vsebino etosa po Brejcu (2000) najbolje opredeljujejo pojmi poštenost, 

integriteta, pravičnost, odgovornost in zakonitost »Za javni sektor je značilna raznovrstnost in 

nehomogenost.« (Brejcu 2000, str. 66). Znano je, da čim višje so postavljeni ljudje na 

hierarhični lestvici, to pomeni, da so upoštevali etična načela, ki veljajo v družbi in okolju, v 

kateremu se gibljejo.  Da bi upoštevali etična načela je odvisno od: 

 Stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije: čim bolje se 

posameznikidentificira z vrednotnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen 

delovatiskladno z njenimi etičnimi načeli. 

 Skladnosti ciljev posameznika in organizacije. 

 Pomena dela, ki ga opravlja. 

 Presoje, ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika. 
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Brejc (2000) navaja, katera načela so se razvila v 80. letih prejšnjega stoletja v državah OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) v javnemu sektorju: (Brejc 2000, 

str. 66–67) 

 etične norme javnega sektorja morajo biti jasne in razumljive; 

 etične norme javnega sektorja morajo odsevati v pravnem redu; 

 javni uslužbenci morajo poznati svoje pravice in dolžnosti, kadar ugotovijo, da nekaj 

ni narejeno tako, kot bi moralo biti; 

 politično soglasje o etičnem v javni upravi bi moralo okrepiti etično ravnanje javnih 

uslužbencev; 

 procesi odločanja morajo biti transparentni in odprti za nadzor; 

 izdelana morajo biti jasna navodila za interakcijo med javnim in zasebnim sektorjem; 

 politika managementa, postopki in praksa izkazujejo in promovirajo etično ravnanje; 

 razviti mehanizme odgovornosti; 

 ustrezni postopki in sankcije zoper neustrezno vedenje in ravnanje javnih uslužbencev. 

Lahko sklepamo, da je pravzaprav bistvo etike v ravnanju posameznika do drugih, ki v veliki 

meri odloča o zadevah posameznikov, npr. ljudje na vodilnih delovnih mestih. Ne glede na 

položaj za vse javne uslužbence velja načelo lojalnosti. 

 

2.3.2 Etični kodeks 

 

Vse kodekse sestavljajo pravila, ki jih profesionalna skupina oblikuje in določi kot kriterije za 

obnašanje in ravnanje. Poznamo precej profesionalnih kodeksov (policijski kodeks, kodeks 

ravnanja javnih uslužbencev, kodeks udeležencev v cestnem prometu, kodeks medicinske 

deontologije, kodeks odvetniške etike, kodeks novinarjev RS, kodeks medicinskih sester, 

kodeks etičnih načel v socialnem varstvu itd.). Taki kodeksi so potrebni tam, kjer sankcije in 

formalni družbeni regulativi niso dovolj učinkoviti. Zaradi nezaupanja javnosti v javni sektor 

tudi v razvitih demokratičnih državah zaposleni v javni upravi potrebujejo etični kodeks. Po 

Brejcu (2000) ta kodeks: 

 učinkuje kot vodnik za delovanje, za promocijo etičnega obnašanja; 

 ureja ravnanje javnih uslužbencev in svari pred neetičnim ravnanjem; 

 opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih javni uslužbenci upoštevajo; 

 kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem zmanjšuje negotovost v ravnanju; 
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 predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja. (Brejcu (2000, str. 69) 

Brejc (2000) pravi, da etični kodeks ni dovolj za etično ravnanje, da se pričakuje, da bodo vsi 

državljani (ne samo javni uslužbenci, politiki ipd.) delovali tako, kot narekuje etični kodeks, 

da nihče ne sme zahtevati od javnih uslužbencev, da ravnajo v nasprotju z etičnim kodeksom. 

 

2.3.3 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 

 

Javna uprava RS je dobila svoj kodeks 18. januarja 2001. Kodeks ravnanja javnih 

uslužbencev, objavljen v Ur. l. RS št. 8/2001, je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem 

članicam Sveta Evrope. Poleg splošnega kodeksa javnih uslužbencev obstajajo tudi kodeksi 

posameznih poklicev znotraj javne uprave, kot so kodeks policijske etike, kodeks socialnih 

delavk in delavcev Slovenije, medicinski kodeks, etični kodeks javnih uslužbencev ipd. Pri 

obravnavi predloga kodeksa ravnanja javnih uslužbencev so sprejeti sklepi, ki se morajo 

upoštevati, in sicer: 

 

S K L E P I 

»1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel 

Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope.  

2. Vlada Republike Slovenije priporoča sindikatom in stanovskim organizacijam zaposlenih v 

javni upravi, da kodeks upoštevajo pri pripravi svojih kodeksov.  

3. Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom in vladnim službam, da kodeks upoštevajo v 

postopkih zaposlovanja in pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije 

in delovnopravne zakonodaje.  

4. Vlada Republike Slovenije se je zavezala, da bo kodeks smiselno uporabljala tudi za     

ministre in druge funkcionarje.«(Uradni list RS, št. 8/2001, str. 735) 

 

V 1. členu kodeksa ravnanja javnih uslužbencev je zapisano, da se kodeks uporablja za vse 

javne uslužbence. V kodeksu je razložen pojem javnega uslužbenca, da je to oseba, ki je 

zaposlena pri državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih skladih, 

javnih agencijah in drugih osebah javnega prava, ki pretežno izvajajo upravne naloge. 

V 2. členu kodeksa je navedeno, da morajo predstojniki seznaniti javnega uslužbenca z 

določbami kodeksa in da je kodeks sestavni del načel opravljanja javnih nalog od trenutka, ko 

javni uslužbence potrdi, da je z njim seznanjen. V 3. členu je zapisan namen kodeksa, ki je 
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opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati javni uslužbenci. 

Kodeks služi kot pripomoček javnim uslužbencem za uresničevanje teh načel ter obvešča 

javnost, kaj lahko pričakuje od javnega uslužbenca.4. člen določa načela, po katerih se mora 

ravnati javni uslužbenec, tj. kako opravljati javne naloge. Upoštevati mora načela zakonitosti, 

politične nevtralnosti, lojalnosti do delodajalca, nepristranskosti, strokovnosti, učinkovitosti, 

vestnosti, spoštljiv mora biti v odnosu do drugih, upoštevati mora pravice in interese drugih. 

Ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes, mora vedno ravnati tako, da 

ohranja in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja 

javnih nalog. S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni 

uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in 

dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo. V 12. členu je zapisano, kako mora javni 

uslužbenec ravnati v primeru, da se od njega zahteva ravnanje, ki ni zakonito, je nepravilno 

ali neetično in ki ni v skladu s kodeksom; javni uslužbenec mora v skladu z zakonom to 

prijaviti, prav tako mora tudi prijaviti, če ugotovi, da drugi javni uslužbenci kršijo kodeks. 

Takemu javnemu uslužbencu se mora zagotoviti, da ni izpostavljen šikaniranju, grožnjam 

ipd., ki ogrožajo opravljanje javnih nalog. 13. člen določa, kaj je nasprotje interesov, in da le-

to nastane, ko ima javni uslužbenec zasebni interes pri opravljanju javnih nalog bodisi zanj, 

njegovo družino, prijatelje in sorodnike, s katerimi ima poslovne opravke. Javni uslužbenec, 

ki ve za nasprotje interesov, je osebno odgovoren, da: 

 je pozoren na kakršno koli dejansko ali možno nasprotje interesov; 

 ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil; 

 razkrije svojemu nadrejenemu tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi; 

 se ravna po končni odločitvi predstojnika, da se umakne iz okoliščin ali da se izogne 

okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov.  

 

V nadaljevanju kodeks govori še o nezdružljivih interesih, politični ali javni dejavnosti, 

varstvu zasebnosti javnega uslužbenca, darilih, za katera določa, da »javni uslužbenec ne sme 

zahtevati ali sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo družino, 

bližnje sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel 

poslovne ali politične stike. To ne vključuje običajne gostoljubnosti ali daril majhne 

vrednosti«. Zapisano je tudi, kako mora ravnati javni uslužbenec, če se mu ponudijo 

nedovoljene ugodnosti. Javni uslužbenec: 

 naj zavrne nedovoljeno ugodnost; ni treba, da jo sprejme zato, da bi jo uporabil kot  
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dokaz; 

 naj poskuša identificirati osebo, ki je dala ponudbo; 

 naj se izogiba dolgotrajnim stikom, vendar pa je poznavanje razloga za ponudbo  

lahko koristno kot dokaz; 

 če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti pošiljatelju, naj ga shrani in naj ga ne  

uporablja; 

 naj po možnosti pridobi priče; 

 naj čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu ali izročitvi  

nedovoljene ugodnosti; 

 naj vse čim prej prijavi svojemu predstojniku ali neposredno pristojnemu organu; 

 naj nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, zlasti naloge, v zvezi s katero mu je bila  

ponujena nedovoljena ugodnost. 

 

V kodeksu so zapisani še členi, ki govorijo o zlorabi uradnega položaja, informacijah, ki jih 

imajo javni organi, o upravljanju z javnimi sredstvi (učinkovito, smotrno in gospodarno), 

preverjanju poštenosti kandidata za zaposlovanje ali že zaposlenega delavca za napredovanje.  

V 25. členu kodeksa je zapisana odgovornost nadrejenega, kako mora ravnati, če nadzoruje ali 

vodi druge javne uslužbence »mora to opravljati v skladu s predpisi, politikami in cilji osebe 

javnega prava, za katero dela. Odgovarjati mora za dejanja ali opustitve, ki jih stori njegovo 

osebje pri opravljanju javnih nalog, če ni ukrepal primerno, da bi taka dejanja ali opustitve 

preprečil, kot to izhaja iz njegovega položaja,mora primerno ukrepati,da bi preprečil 

korupcijo svojega osebja v zvezi z opravljanjem javnih nalog. Pozoren mora biti na znake 

finančnih in drugih težav svojega osebja, s svojim osebnim vedenjem mora dajati zgled 

spodobnosti in poštenosti«. Na koncu so še zapisani razlogi za prenehanje zaposlitve javnega 

uslužbenca(Uradni list RS, št. 8/2001, str. 735). 

 

2.3.4 Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 

 

Uradniški svet, izhajajoč iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v evropskem prostoru, 

v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in s strokovnimi združenji javnih 

uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti,je na podlagi tretjega odstavka 

174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) 11. aprila 2011 

sprejel etični kodeks, ki se imenuje Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
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upravah lokalnih skupnosti. V kodeksu je zapisanih deset vodil, ki govorijo, da se javni 

uslužbenci morajo ravnati zakonito, transparentno in odgovorno ter si prizadevati za dobro 

Slovenije. Ravnati morajo pošteno in skrbeti za svoj ugled. V 5. vodilu kodeksa so zapisane 

vrednote javnega uslužbenca; vodilo pravi, da smo javni uslužbenci predani vrednotam in 

poslanstvu našega dela. Delo in naloge opravljamo vestno in odgovorno ter pri tem 

izpolnjujemo visoke standarde integritete. S strokovnostjo, z odzivnostjo in dostopnostjo 

skrbimo za učinkovitost, uspešnost in odličnost javne uprave. V 7. vodilu je zapisano, da javni 

uslužbenci ne sprejemamo nikakršnih ugodnosti, ki bi lahko vplivale na naše odločitve. Naša 

ravnanja so profesionalna, nepristranska in neodvisna od zasebnih interesov. Iz tega 

sklepam, da če se dosledno spoštuje to vodilo, ni možnosti za nastanek korupcije. V 9. vodilu 

je lepo zapisano, daje naš odnos s sodelavci in strankami zasnovan na zaupanju in 

sodelovanju. V vsakem položaju in do vsakogar ravnamo iskreno in zanesljivo. Vzdržujemo 

jasne in korektne odnose,ki temeljijo na spoštovanju in osebnem dostojanstvu (Kodeks etike 

javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 2011). 

 

2.3.5 Kodeks policijske etike 

 

Vsi zaposleni v policiji morajo biti seznanjeni z vsebino kodeksa, morajo razumeti vsebino in 

to sprejeti, ravnati in odločati v skladu s pravili kodeksa. Etični kodeksi pripomorejo k naši 

pravilni odločitvi, k našemu razmišljanju, dajejo nam usmeritve, kaj in kako se moramo 

obnašati. Najpogostejši način etičnega osveščanja v različnih organizacijah so kodeksi 

ravnanj. Veliko podjetij, veliko poklicev že ima kodekse, ki so pomembni za delo, ker: 

 pojasnjujejo, kaj pričakujejo od zaposlenih; 

 zaposlenim omogočijo, da spoznajo etične dimenzije njihovih odločitev in dejanj. 

 

Kodeks lahko prepoveduje, česa ne smemo narediti, da ne bomo slabi in neetični. Lahko tudi 

svetuje, kaj lahko naredimo še bolje z namenom, da bi postali bolšji in bolj etični. Prvi kodeks 

policijske etike v Sloveniji je bil sprejet leta 1992. Bil je eden prvih kodeksov policijske etike 

v državah, ki so izhajale iz socialističnega družbenega sistema ter tudi eden redkih policijskih 

kodeksov policijske etike v Evropi. Vsebina kodeksa je bila spremenjena, izdelan je bil nov 

kodeks policijske etike, ki je v veljavi od 9. oktobra 2008. Ta kodeks je bolj življenjski in 

sodobnejši, skrajšan in vsebuje manj določb kot prejšnji kodeks. Vsebuje dve splošni določbi, 
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devet temeljnih načel in tri končne določbe. Določa odnose med policisti ter odnose policistov 

do ljudi, državnih in drugih ustanov. 

 

Slika 2.2: Kodeks policijske etike 

 

Vir: Policija (2013). 

 

Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi 

etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi. V kodeksu so navedena temeljna načela, ki 

jih policisti morajo spoštovani: 

 spoštovanje enakosti pred zakonom, 

 varovanje ugleda, 

 nepodkupljivost,  

 javnost dela, 

 profesionalnost, strokovnost in neodvisnost, 

 varovanje poklicne tajnosti, 

 medsebojni odnosi, 

 spoštovanje kodeksa. 

 

V 2. členu je zapisano, da policisti zagotavljamo varovanje in spoštovanje človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin. Pri zakonitem poseganju vanje spoštujemo človekovo osebnost in 

dostojanstvo, ki smo ju dolžni varovati tudi s preprečevanjem kakršnega koli nasilja, 

nečloveškega ravnanja in drugih dejanj, ki so ponižujoča do ljudi. Svoje poslanstvo 

opravljamo z avtoriteto argumenta in ne z argumentom moči.3. člen nalaga, da policisti pri 

svojem delu morajo zagotavljati enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 

narodnost, raso, spol, jezik, vero, izobrazbo, družbeni položaj ipd. Poleg dela, ki ga opravljajo 
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policisti,je v 4. členu zapisano, da policisti posebej skrbimo za krepitev integritete v policijski 

organizaciji. Pri svojem delu smo načelni, dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri 

stiku z ljudmi, državnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni 

in korektni. Kodeks je učinkovit pripomoček za oblikovanje organizacijske kulture v policiji 

in policistom pomaga pri opravljanju policijskega dela, določa standarde in vrednote 

organizacije. Kodeksu je dodan seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije. 

Seznam je natisnjen na velikem formatu in je izobešen na vidnem mestu v vseh policijskih 

enotah. 

 

Slika 2.3: Seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije 

 

Vir: Policija (2013). 

 

Namen kodeksa je ozavestiti policiste o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitev 

moralnega ravnanja v praksi. 

 

2.3.6 Evropski kodeks policijske etike 

 

Odbor ministrov Sveta Evrope je leta 2001 sprejel Evropski kodeks policijske etike, ki 

predstavlja temelj, kako naj bi bile organizirane in kako naj bi delovale policijske organizacije 
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v sodobni demokratični družbi. Sprejetje Evropskega kodeksa policijske etike je mejnik v 

nastajanju kodeksov policij po Evropi. V prvi sklop štejemo tiste kodekse, ki so nastali pred 

sprejetjem le-tega, v drugi sklop pa tiste, ki so bili oblikovani na podlagi priporočil iz 

Evropskega kodeksa policijske etike. V drugi del spadajo predvsem kodeksi vzhodno 

evropskih držav, kot so Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Bolgarija in Romunija. Kodeksi 

policijske etike so bili v navedenih državah oblikovani tako, da so naštevali, česa policist ne 

sme početi oziroma kako mora ravnati. 

 

V teh državah so pri oblikovanju kodeksov upoštevali naslednje: 

 Etika je medsebojni odnos, povezan z razmerami in oceno, kaj je v njih primerno 

storiti ali opustiti. 

 Etika zajema na prvi pogled psihološki in sociološki vidik življenja, a v resnici zajema 

zelo močno in vse važnejši organizacijski vidik. 

 Pojmovanje konkretne vsebine etično primernega ravnanja se je v teku stoletij in zlasti 

v zadnjih dveh desetletij intenzivno spreminjalo in to v skladu s težnjami in prakso 

družbenega razvoja in razmer. 

 Sodobna etika postaja v sodobnih razmerah pomembna »konkurenčna« prednost tudi 

v državnem sektorju, ker močno znižuje stroške (Holc 2009, str. 45–46). 

 

Po vsebini Evropski kodeks policijske etike Sveta Evrope ni pravi kodeks etičnega ravnanja, 

ampak je zgolj priporočilo, kako mora država organizirati policijo, jo umestiti v strukturo 

celotne državne uprave, jo nadzirati ter ji omogočiti izvajanje aktivnosti in ravnanj, ki bodo v 

skladu s človekovimi pravicami in svoboščinami ter bodo podpirale demokratično družbo. 

 

2.4 Integriteta 

 

Začeli bomo tako, da si najprej zastavimo bistveno vprašanje: Kaj je integriteta? Ta pojem 

ljudje razumemo in si razlagamo različno. Strahovnik (2012) pravi, da je integriteta »izjemno 

pomemben del etične infrastrukture« (Strahovnik 2012, str. 35), v nadaljevanju pa navaja, da 

»Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije integriteto opredeljuje kot pričakovano 

delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju 

tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v 

nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi (ZIntPK: 4. člen)«. »Beseda 



23 

integriteta je latinskega izvora (integritas) in pomeni popolnost, skladnost, neobrnjenost, 

nedeljivost, stalnost, poštenost, čistočo duše, enotnost. Gre torej za pojem, ki pomeni 

nasprotno od pokvarjenosti, moralne perverznosti, podkupljivosti in korupcije« (Šumi 2008, 

str. 5). Pojem integritete razumemo kot način obnašanja oseb in delovanja institucij, ki 

delujejo vestno, skladno, pošteno, kakovostno, nepristransko, transparentno, pri čemer je 

pomembno, da jih tako ocenjuje tudi okolica oziroma javnost.»Oseba z integriteto je oseba, ki 

govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim 

pravom. Družba z integriteto je družba, ki jo sestavljajo osebe z integriteto« (Šumi 2008, str. 

6). Torej morajo biti posameznikove besede in dejanje eno. Če se sprašujemo, ali je policija 

organizacija z integriteto, je odgovor da, ker ima zaposlene osebe z integriteto, ki delujejo po 

zapisanih zakonih, pravilih, kodeksu policijske etike in skladno z etičnimi normami. 

Strahovnik (2012) navaja, da nekateri avtorji razumejo »integriteto kot eno izmed vrlin javnih 

uslužbencev (poleg poštenosti, neodvisnosti, sposobnosti in zavezanosti ravnanja v javnem 

interesu po najboljših močeh)« (Strahovnik 2012, str. 135). V bistvu integriteto razumemo kot 

nek povezovalni člen, ki povezuje in združuje vse vrline v eno trajno celoto. Dobovšek (2012) 

navaja, da »posamezniki z integriteto ravnajo etično, zato ker delujejo v skladu s svojimi 

moralnimi prepričanji, ki jim govorijo, kaj je prav, in ne zaradi zunanjih spodbud ali različnih 

pritiskov, naj se etično ravnajo. V nadaljevanju definira integriteto kot »nagnjenost k upiranju 

skušnjavi, da bi se zlorabile pravice in pooblastila, ki izhajajo iz določenega položaja, 

oziroma krajše kot odpor do korupcije tako na individualni, organizacijski kot tudi na 

institucionalni ravni«. Pravi, da integriteta pomeni »osebnostno lastnost, kot tudi družben 

konstrukt, ki predstavlja najboljšo protiutež osebni deviantnosti in neetičnemu ravnanju. Je 

najbolj zaželena oblika neke organizacije ali posameznika in pomeni, da ti upoštevajo pravila 

in norme, ki urejajo področje njihovega delovanja« (Dobovšek 2012, str. 217). Teoretiki in 

raziskovalci vodenja so ugotovili, da je integriteta »osnovna značilnost uspešnih vodij v 

poslovnem svetu, medtem ko so teoretiki medsebojnih in skupinskih odnosov opredelili 

integriteto kot ključni dejavnik zaupanja v organizaciji (Becker 1998; Delatter 1996 in 

Vicchio 1997) se strinjata, da je integriteta osrednjega pomena tudi za poslanstvo policije« 

(Pagon 2003, str. 23.). Integriteta pri policijskem delu pomeni, »da policist resnično sprejme 

vrednote in moralne standarde policijskega dela, da poseduje vrline, zahtevane za policijski 

poklic, in da konsistentno ravna, po svoji volji, v skladu s temi vrednotami, standardi in 

vrlinami, tudi v primeru zunanjih pritiskov«. Tako kot vsi drugi ljudje tudi vsi policisti nimajo 

integritete. Benjamin (1990) opisuje pet psiholoških tipov, ki jim manjka integriteta: 
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 Prvi je moralni kameleon. To je človek, ki si na vsak način prizadeva ustreči ostalim, 

pri čemer ni odporen na socialne pritiske, zaradi česar je pripravljen hitro zavreči ali 

spremeniti načela, na katera je prej prisegel. 

 Drugi je moralni oportunist, čigar vrednote se neprestano spreminjajo, glede na 

njegove lastne kratkoročne interese. 

 Tretji tip je moralni hipokrit, tj. oseba, ki ima en sklop vrlin za javno uporabo in drugi 

sklop, ki ga v resnici uporablja kot svoj moralni kodeks. 

 Četrti tip je moralni slabič, ki sicer ima razumno skladen sklop osnovnih vrednot, 

vendar mu običajno manjka poguma, da bi v skladu z njim tudi ravnal. 

 Zadnji tip je moralni samo-prevarant, tj. oseba, ki misli, da ravna v skladu z 

osnovnimi načeli, vendar v resnici ni tako (Pagon 2003, str. 23). 

 

Za kršitev integritete gre, ko ena oseba ve, da bi nekaj bilo prav, a tega ne naredi. V procesu 

razvijanja in uvajanja policijske etike je mnogim ljudem treba povedati stvari, ki jih zagotovo 

želijo in morajo slišati, in ne stvari, ki jih hočejo slišati. Kršitve integritete v policiji je 

mogoče opaziti v vseh policijskih organizacijah. 

 

2.4.1 Načrt integritete v Republiki Sloveniji 

 

Dobovšek (2012) pravi, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v RS (v nadelavanju 

ZIntPK) predvideva tudi načrt integritete, ki je sicer v preizkusni fazi in nastaja po načelu 

»learning by doing«. Pravi, da je načrt integritete eden od najbolj modernih metod za 

vzpostavljanje legalne, etične in poklicne kakovosti dela v nevladnih in vladnih organizacijah. 

Navaja, da je delovanje z načrti integritete eden od temeljev slovenske nacionalne strategije v 

boju proti korupciji. Po ZIntPK (2004) načrt integritete vsebuje: 

 oceno korupcijske izpostavljenosti institucije; 

 podatke o osebi, odgovorni za načrt integritete; 

 opis delovnega procesa in načina odločanja z opredelitvijo izpostavljenih nalog; 

 preventivne ukrepe za zmanjševanje možnosti in nevarnosti za korupcijo; ter 

 druge dele načrta, opredeljene v smernicah iz 43. člena tega zakona. 

 

Dobovšek (2012) pravi, da je po ZIntPK vloga načrtov integritete »vzpostavitev oziroma 

izboljšanje integritete institucij«. Pravi, da so načrti pomembni zaradi preprečevanja krnitve 
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integritete, če pride v organizaciji do nespoštovanja pravil ali nesprejemljivega obnašanja, 

npr. neupravičene uporabe službenih prostorov v zasebne namene, uporabe službenih vozil, 

klientelizma ipd. Z načrtom integritete »ocenjevalci iščejo in vrednotijo področje tveganja«, 

ko jim ga uspe najti, »razvijejo protiukrepe, ki področje zaščiti pred korupcijo« (Dobovšek 

2012, str. 221). Načrti integritete pomagajo v organizaciji povečati učinkovitost in kakovost 

dela, ustvarjajo pozitivno klimo, pospešujejo profesionalno obnašanje, omogočajo, da 

posamezniki opravljajo svoje delo z večjim zaupanjem, odgovornostjo, samozavestjo in da 

vidijo nekakšno motivacijo za večje doseganje dobrih rezultatov v organizaciji. Dobovšek 

(2012) navaja, da je »ena od najmočnejših značilnosti, ki jih vsebuje načrt integritete, 

vključitev ustreznih postopkov, ki ne vsebujejo groženj s protiukrepi na pritožbe 

uslužbencev« (Dobovšek 2012, str. 223). Vodilni delavci morajo s svojim obnašanjem dajati 

zgled podrejenim delavcem. Morajo paziti, da se integriteta v organizaciji krepi, in ne da je 

»načrt moderna preventivna metoda za vzpostavljanje legalne, etične ter poklicne kakovosti 

dela v vladnih in nevladnih organizacijah. Sprejmejo ga državni organi in organi lokalne 

skupnosti. Temelji na projektnem delu, pri katerem se ugotavlja odpornost sistema do 

ravnanj, ki lahko pomenijo kršitev integritete. Njegova osrednja vloga je dvigovanje 

zavedanja šibkih točk delovanja posamezne organizacije, ki lahko pomenijo tveganje za 

nastanek in razvoj korupcije. Načrt integritete se od testiranja integritete razlikuje po tem, da 

se ne preverja ali ocenjuje integriteta posameznikov, temveč se ocenjuje celoten sistem 

oziroma vse, ki sodelujejo z organizacijo« (Dobovšek in Kordež, 2005b; Šumi 2006, str. 31). 

 

2.4.2 Test integritete 

 

Po Girodu je test integritete »izmišljena situacija iz vsakdanjega delovnega življenja 

posameznika, usmerjen v opazovanje vedenja policista, ki je izpostavljen priložnosti, v kateri 

lahko ravna v skladu z etičnimi in s profesionalnimi standardi, ali pa lahko to priložnost na 

različne načine zlorabi« (Šumi 2003, str. 209). Šumi (2006) npr. policist ustavi občana, ki je 

storil prometni prekršek, za oprostitev kazni mu občan ponudi proti uslugo, s katero se 

policist strinja, kar pomeni, da ni ravnal profesionalno in etično (Šumi 2006, str. 29). 

 

Test integritete, katerega omenja in v prihodnosti predvideva tudi Protikorupcijski program v 

policiji, izboljšuje preprečevanje in preganjanje korupcije ter je sestavljen iz postopkov, ki jih 

preiskovalci uporabljajo, ko želijo ugotoviti, ali je javni uslužbenec skorumpiran, pri čemer 
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gre za preizkus integritete posameznika (Dobovšek in Kordež, 2005a) Šumi 2010, str. 29). 

Test integritete je treba izvajati pošteno in ga redno ponavljati ter ustrezno dokumentirati. 

Potrebno je poskrbeti za čimbolj realno testiranje, da osebe, ki se testirajo, niso izpostavljene 

večjim skušnjavam kot običajno. Delovna mesta v policiji so pomembna za pravilno 

delovanje policije kot sistema, pojav koruptivnosti pomeni nepravilno delovanje sistema. Zato 

je zelo pomembno pravilno kadrovanje in ne samo z vidika izpolnjenih formalnih pogojev, 

temveč tudi nespornosti z vidika korupcije in Kodeksa policijske etike. Za zasedbo delovnega 

mesta je treba uspešno opraviti test integritete.  

 

Ukrep:Policija preuči možnosti in kriterije za to, da ob zasedbi delovnih mest in po 

določenem času po zasedbi delovnega mesta v policiji kandidati poleg izpolnjevanja 

formalnih pogojev uspešno opravijo psihosocialno testiranje integritete. Bistvena vsebina 

testiranja naj bi bila vprašanja o korupciji, o nezakonitem sodelovanju z operativno 

zanimivimi osebami, o  uživanju alkohola in mamil. V okviru teh aktivnosti se preuči pravne 

podlage za izvedbo poligrafskega testiranja integritete, po potrebi predlaga take podlage in 

pripravi ustrezna navodila v (Intranet policije, 2013). 

 

2.4.3 Korupcija v Sloveniji 

 

Ko govorimo o integriteti se neposredno dotikamo tudi pojma korupcija. Integriteta nam služi 

kot nekakšen zgodnji ukrep proti korupciji. Dobovšek (2012) pravi, da so etika, morala in 

integriteta pomembni elementi pri preprečevanju korupcije. Karin, Leo in Muel (2003) v 

prispevku korupcijo opredeljujejo kot »nedovoljeno uporabo moči uslužbencev v javnem 

sektorju (politikov, policistov, uradnikov…) in z njimi povezanih oseb, ki si na nezakonit 

način pridobivajo razne dobrine« (Karin, Leo in Muel 2003, str. 4). Na kratko: korupcija je 

zloraba javne službe v zasebne namene. Za moralo so zapisali, »da je moralno tisto, kar v 

skladu s tem razumemo kot pravilno, pravično in dobro vedenje«. Dobovšek (2012) navaja, 

da je pojem korupcije težko opredeliti, ker se njen pomen skozi zgodovino spreminja. Pravi, 

da se s »pojmom korupcija splošno opisuje zloraba javne službe v privatne namene«, pravi, da 

bi lahko «kaznivo dejanje korupcije opredelili kot ponujanje, sprejemanje ali zahtevanje 

določene koristi z namenom vplivati na uradno osebo pri izvajanju njene službe« (Dobovšek 

2012, str. 27). To nakazuje na to, da je največ korupcije v javni upravi. Primeri korupcije so 

najprej vidni v podkupovanju, npr. pri sklepanju raznih poslov, pogodb za opravljanje 
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določenih dobro plačanih del, npr. v gradbeništvu (gradnja avtocest), pri športnih tekmah in 

drugih prireditvah ipd. Veliko korupcije je tudi pri zlorabi položaja v zasebne namene. Tako 

si korupcijo najlažje predstavljamo kot sprejemanje podkupnine za neko opravilo. V korupciji 

sta vedno vpleteni vsaj dve strani, ena, ki ponuja oziroma daje, in druga, ki prejema. 

Dobovšek (2012) pravi, da mora biti v zavesti vseh nas, da korupcije ne smemo sprejemati. 

Zato lahko sklepamo, da so bistveni elementi preprečevanja korupcije morala, etika in 

integriteta vsakega posameznika. Dobovšek je med drugim tudi zapisal, da je korupcija 

»pojav, ki ga je lažje preprečiti kot zdraviti«. Vsi zaposleni v policiji se moramo ravnati po 

etičnih načelih. Spoštovati moramo ustavo, zakone, predpise in druge podzakonske akte, ki so 

neposredno vezani na policijsko delo. Kot v vseh organizacijah je korupcija prisotna tudi v 

policiji. Lahko rečemo, da je korupcija prisotna povsod v okviru nudenja različnih opravil, 

npr. pri zaposlovanju, v zdravstvo, šolstvu ipd. V okviru policije je bil ustanovljen Oddelek za 

korupcijo, njegov cilj delovanja je odkrivanje in preprečevanje koruptivnih dejanj. Leta 2010 

je bil ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad, ki preiskuje najbolj zahtevne oblike 

organiziranega, gospodarskega in korupcijskega kriminala. Brejc (2000) pravi, da korupcijo 

»lahko opredelimo kot kompleksen političen, upraven in socialen odklonski pojav, kot 

nezakonito dejanje javnih uslužbencev, ki skušajo pridobiti neke prednosti ne glede na obseg 

in obliko«. Pravi, da je korupcija »univerzalen pojav«, ker se pojavlja povsod v svetu v 

sistemih na upravni in politični ravni« (Brejc 2000, str. 72.). Korupcija je vsaka kršitev 

dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi 

ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi 

neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 

pričakovane koristi zase ali za drugega. Mednarodna korupcija je korupcija, v kateri je 

udeležena najmanj ena fizična ali pravna oseba iz tujine« (Integriteta, 2013). 

 

Victor E. Kappeler, Charles B. Fields 2003, str. 31 (Lawrence Sherman 1978, str. 39) 

opredeljuje korupcijo kot »protizakonito uporabo pooblastil v organizaciji za osebno korist«. 

Čuš (2012) pravi, da je korupcija »dokaz nestabilnih in slabih moralnih vrednot v družbi«. V 

nadaljevanju Čuš (2012) opredeli korupcijo »kot protizakonito ter nepošteno dejanje 

posameznikov«. (Čuš 2012, str 14). Seznam koruptivnih dejanj se iz dneva v dan spreminja in 

postaja vse daljši. Med koruptivna dejanja, kot navaja Čuš (2012) »uvrščamo podkupovanje, 

izsiljevanje, širjenje vpliva, nepotizem, prevare oziroma goljufije, pospeševanje procesov in 

poslov ter poneverbe« (Čuš 2012, str. 16). Haček in Bačlija (2007) navajata, da je po mnenju 

anketirancev največ možnosti za korupcijo v zdravstvu, nato pri odvetnikih, policistih, 
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poslancih in inšpektorjih. Najmanj pa je korupcija prisotna v šolstvu, pri učiteljih in 

profesorjih ter pri davčnih uslužbencih (Haček in Bačlija 2007, str. 90). V Integriteti– društvu 

za etičnost javnega delovanja (2012) (v nadaljevanju IDEJD) je zapisano, da mednarodni 

zunanji kazalniki kažejo, da se v Sloveniji korupcija ne povečuje, domači pa kažejo nasprotno 

(IDEJD 2012, str. 20).  Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) ocenjuje, 

da ima Slovenija zaradi korupcije povzročeno škodo med 1,5 % in 2 % BDP. Čuš (2012) 

navaja, da »Komisija za preprečevanje korupcije (2012) kot najpogostejše razloge za razvoj 

korupcije našteva željo po ugledu oziroma denarju, pomanjkanju integritete, nevednosti ali pa 

prevelike uslužnosti« (Čuš 2012, str. 22). Kot vzrok za korupcijo je po mojem mnenju kriva 

slaba gospodarska situacija ter nizki osebni dohodki. Zato si vsi iščejo možnosti za dodatni 

zaslužek, kar posledično pripelje do korupcije. Vzroke za nastanek korupcije lahko razdelimo: 

 nezadostno ali nestrokovno upravljanje ter vodenje postopkov in organizacij, 

 preslab nadzor nad porabo proračunskih sredstev in slab nadzor nad delom organov, 

 podhranjenost moralnih vrednot in etike, 

 nezadostna količina izobraževanj s področja vodenja in etike, 

 zloraba možnosti odločanja, 

 slabo informiranje in osveščenost, 

 premile sankcije in drugi ukrepi (Čuš 2012, str. 23–24). 

 

Da je stanje na področju korupcije v javni upravi vsako leto slabše govorijo tudi statistični 

podatki, ki jih je pripravila KPK v svojem poročilu za leto 2010. 

 

Graf 2.1: Indeks CPI za Slovenijo v letih 1999 do 2010 

 

Vir: KPK (2011, str. ); Čuš( 2012, str. 26). 
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Kot je razvidno iz grafa 2.1, se je RS po indeksu CPI »(indeks zaznavnosti korupcije – 

Corruption Perceptions Index)« v raziskavah Transparency International gibala precej 

stabilno (KPK, 2012). 

 

Graf 2.2: Mnenje o problemu korupcije v Sloveniji 

 

Vir: Center za raziskave javnega mnenja pri KPK (2011, str. 3); Čuš (2012, str. 27). 

 

Iz grafa 2.2 je razvidno, da od leta 2006 korupcija v Sloveniji narašča in prestavlja velik 

problem. Na podlagi izsledkov različnih raziskav ljudje v Sloveniji najvišji delež korupcije 

pripisujejo »odvetnikom in notarjem, zdravnikom, inšpektorjem, poslancem, sodnikom, 

sodnim uslužbencem, policistom, uradnikom na ministrstvih in carinikom. Z dejanskim 

podkupovanjem imajo osebne izkušnje v zdravstvu in med policisti« (IDEJD, str. 21). V 

IDEJD je zapisano, da je v letu 2010 policija uvedla elektronsko prijavo korupcije. Prejetih je 

bilo 306 prijav koruptivnega vedenja, bolj natančno so obravnavali 71 prijav. Malo število 

obravnavanih prijav korupcije kaže, da Slovenija na tem področju ne izvaja ustrezne 

protikorupcijske politike in zato je velikokrat deležna kritik. Zapisano je tudi, da ima uradna 

policijska statistika glede korupcije veliko pomanjkljivosti glede parametrov podatkov. Zaradi 

pregona enega obsežnega primera administrativne korupcije v letu 2009 se je izrazito 

povečalo število kaznivih dejanj z elementi korupcije, kar je razvidno iz tabele 2.3. 
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Tabela 2.3: Število kaznivih dejanj z elementi korupcije 

LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Število kaznivih dejanj z 

elementi korupcije 

17 44 19 18 231 71 

Vir: IDEJD (2012, str. 21) 

 

Graf 2.3: Število kaznivih dejanj z elementi korupcije (Policija) 

 

Vir: Letna poročila policije in Vrhovnega državnega tožilstva pri KPK (2011, str. 4); Čuš 

(2012, str. 28) 

 

Iz grafa 2.3 je razvidno, da število kaznivih dejanj z elementi korupcije niha. Izjemno visoko 

število kaznivih dejanj je bilo v letu 2008, kar 231, potem je izrazito padlo, tako je bilo v letu 

2010 samo 71 takih dejanj. 
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Graf 2.4: Število prejetih in razrešenih zadev 

 

Vir: IDEJD (2012, str. 21). 

 

Iz grafa 2.4 je razvidno, da je število prejetih prijav precej večje od števila rešenih prijav. 

Vzrok je verjetno v tem, da so nekatere prijave nepopolne ali ne sodijo v koruptivna dejanja 

in se jih obravnava drugače. Kljub temu pa KPK ne glede na svojo kadrovsko podhranjenost 

veliko večino teh dejanj preišče. Veliko prijav KPK odstopi policiji v podrobno preiskavo, a 

policija le nekaj prijav pošlje tožilstvu. Slovenija se je po stanju korupcije v okviru indeksa 

percepcije korupcije Transparency International, po ugotovitvah poznavalcev korupcije v 

javnem sektorju in politiki, v letu 2011 med 183 državami uvrstila na 35. mesto. Nekaj let 

nazaj pa je bila Slovenija dokaj konstantna, in sicer okrog 27. mesta na svetu (v IDEJD, str. 

20). Šopar (2011) je zapisal, da izkušnje modernih policij kažejo, daj je pomemben element 

za zagotovitev zakonitosti, profesionalnosti in učinkovitosti dela proaktivni pristop na 

področju zatiranja korupcije. Pritožbe občanov so pomemben vir razkrivanja nepravilnosti, a 

žal so mimo časi, ko so policijski protikorupcijski programi temeljili izključno na reaktivnem 

preiskovanju pritožb. Šopar pravi, da je korupcija izjemno izmikajoč pojav, a obenem tako 

prodoren, da jo je treba napadati z veliko bolj agresivnimi sredstvi (Šopar 2011, str. 28). 
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2.4.4 Študija vpliva treh stilov vodenja na kršitve integritete s strani policistov 

 

Študija ugotavlja, da izdelana vzorna vloga, strogost in odprtost vodij vplivajo na vedenje 

oziroma obnašanje policistov, vendar pa se vpliv spremenljivk na različnih vrstah kršitev 

integritete razlikuje. Vzorna drža je zlasti pomembna pri omejevanju neetičnega ravnanja v 

okviru medosebnih odnosov. Zdi se, kot da zaposleni v vsakodnevni medsebojni interakciji 

posnemajo standarde integritete svojih vodij. Strogost je prav tako pomembna in je še posebej 

učinkovita pri nadzoru nad goljufijami, korupcijo in zlorabo sredstev. Vpliv odprtosti pa je 

manj opazen. 

 

Izsledki študije kažejo, da je vodenje najpogosteje naveden organizacijski dejavnik v 

razpravah o varovanju etike in integritete, vendar pa primanjkuje empiričnih podatkov o 

obsegu, v katerem različni vidiki vodenja posamično prispevajo k različnim vrstam kršitev 

integritete (Huberts 2007, str. 587–600). 

 

2.4.5 Integriteta in nizozemska policija 

 

V prispevku je bila predstavljena analiza percepcije nizozemskih policistov glede deviantnega 

vedenja na delovnem mestu. Na Nizozemskem, ki ima približno 16 milijonov prebivalcev, je 

zaposlenih približno 45.000 policistov. Po veliki reorganizaciji leta 1974 v državi deluje 25 

regionalnih in ena državna policijska organizacija. V primerjavi s policijami v ZDA lahko 

rečemo, da je nizozemska policija še vedno centralizirana organizacija. O zaposlovanju v 

policiji, usposabljanjih, plačni politiki, uniformah in o drugi policijski opremi se odloča na 

državni ravni. Za Nizozemsko velja, da korupcija ne predstavlja resnega problema niti v 

policiji niti v javni upravi. Transparency International Corruption Perceptions Index označuje 

Nizozemsko kot eno najmanj koruptivnih držav. V nizozemski policiji se največ srečujejo s 

tatvinami in z majhnimi goljufijami. Policiste in njihovo obnašanje v prostem času, kot je npr. 

nasilje v družini, malomarna uporaba službene lastnine,vožnja pod vplivom alkohola ipd. 

nadzira notranja zaščita. V nizozemski policiji je integriteta postala pomembna vsebina od 

1992 in je danes prisotna v vsaki policijski organizaciji. Svet policijskih komisarjev je leta 

1997 napravil prvi korak k implementaciji integritete tako, da je vsak policist dobil svoj izvod 

pravil vedenja na področju integritete (Lasthuizen; Huberts in Kaptein 2003, str. 140–143). 
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Tabela 2.4: Pravila integritete nizozemske policije 

PRAVILA INTEGRITETE NIZOZEMSKE POLICIJE 

 

Demokratična zavest 

Policija je lojalna nizozemskemu pravnemu sistemu in redu. 

Policija deluje v skladu s prvim členom nizozemske ustave. 

Za policiste je javno dobro pomembnejše kot njihove zasebne koristi. 

Zaupanje in spoštovanje  

Policist ne laže. 

Policist poroča po pravici in korektno. 

Policist spoštuje dogovor. 

Policist zavrača neetično in deviantno vedenje znotraj policije. 

Policist spoštuje ljudi. 

Policist ne daje rasističnih ali seksističnih pripomb o prebivalcih ali sodelavcih. 

Policist korektno skrbi za aretirane osebe. 

Policist vljudno pristopa k ljudem. 

Policist vedno jemlje pritožbe resno. 

 

Neodvisnost in nepristranost  

Policist se bo vzdržal sprejemanja daril. 

Policist si ne ureja popustov za storitve ali dobrine, ko je v službi. 

Policist se izogiba rizičnim odnosom v zasebnem življenju, njegovi službeni odnosi pa so 

transparentni in preverljivi. 

Policist svojim nadrejenim poroča o vseh svojih plačanih in neplačanih aktivnostih v prostem 

času. 

 

Uporaba sile 

Policist ne mara sile, vendar se zaveda, da je njena uporaba včasih nujno potrebna. 

Policist lahko uporabi silo le takrat, ko je to dovoljeno in le v tolikšni meri, kot je glede na 

situacijo ustrezno. 

 

Ravnanje z zaupnimi informacijami  

Policisti ne zlorabljajo informacij. 

Policist ve, kako obdržati skrivnost.  
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Ustrezna uporaba avtoritete 

Policist uporablja svojo avtoriteto objektivno. 

Policist pri svojem delu uporablja le zakonite preiskovalne metode. 

Vir: prirejeno po Lasthuizen in drugi (2003, str. 143) 

 

Prav tako so (Lasthuizen; Huberts in Kaptein 2003, str. 144) izdelali tipologijo kršitev 

integritete  in jo razdelili na deset kategorij. 

 

Tabela 2.5: Tipologija kršitev integritete 

TIPOLOGIJA KRŠITEV INTEGRITETE 

 

1. Korupcija; vključuje podkupovanje, povračila, nepotizem, protekcionizem in podobno (s 

pridobitvijo dobrin zase, za družino, prijatelje ali stranko). 

2. Goljufije in tatvine službene lastnine; vključuje tudi manipulacije z informacijami in 

goljufije, katerih namen je prikrivanje dejanskega stanja. 

3. Konflikt med zasebnim in javnim interesom, ki se kaže preko prejemanja daril (uslug, 

obljub). 

4. Konflikt interesov zaradi dela in drugih aktivnosti izven organizacije (npr. delo na črno). 

5. Nepravilna uporaba sile proti prebivalcem, osumljencem. 

6. Druge nedovoljene (preiskovalne) policijske metode (nedovoljeni postopki, mnogokrat iz 

“plemenitih” namenov). 

7. Zloraba in manipulacija z informacijami (nedovoljena in napačna uporaba policijskih 

evidenc, posredovanje zaupnih informacij). 

8. Diskriminacija in spolno nadlegovanje (incidenti s sodelavci ali z občani). 

9. Malomarno delo ali zloraba organizacijskih resursov. 

10. Deviantno vedenje v prostem času (družinsko nasilje, vožnja pod vplivom alkohola, 

kriminalne aktivnosti in podobno). 

Vir: prirejeno po Lasthuizen in drugi (2003, str. 144) 

 

V raziskavi, ki je bila izvedena glede percepcije nizozemskih policistov o integriteti in njenih 

kršitvah, so dobili naslednje rezultate:      
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Tabela 2.6: Zaznavanje kršitev integritete 

 Percepcija pojavljanja 

% respondentov, ki je 

odgovoril z »včasih«, 

»relativno pogosto« in 

»pogosto« se dogaja 

Sprejemljivost 

takega vedenja  

% respondentov, ki 

je odgovoril z 

»včasih«,  

»v večini primerov« 

in »vedno« je 

sprejemljivo 

 

1. Korupcija 

 

Dajanje prednosti družini in prijateljem 

Dajanje prednosti / nepotizem znotraj 

organizacije 

 

 

19 

68 

 

 

17 

  6 

2. Konflikti interesov preko dela in 

aktivnosti 

 

Aktivnosti, ki so v verjetnem nasprotju s 

službenimi interesi 

 

 

27 

 

 

11 

3. Zloraba in manipulacija z informacijami 

 

Zloraba zaupnih informacij 

Laganje 

 

 

11 

53 

 

 

0 

14 

Vir: prirejeno po Lasthuizen in drugi (2003, str. 145) 

 

Iz tabele 2.6 lahko vidimo, da je 68 policistov odgovorilo, da je pri korupciji prisotno dajanje 

prednosti/nepotizem znotraj organizacije in 19, da je sprejemljivo dajanje prednosti družini in 

prijateljem, 27 pa je odgovorilo, da so ugotovili nepravilnosti pri konfliktih interesov preko 

dela in aktivnostih. 53 policistov je odgovorilo, da je zaznalo laganje, zlorabo in manipulacijo 

z informacijami, 11 pa zaznavo pri zlorabi zaupnih informacij. Lahko ugotovimo, da 

nizozemski policisti negativno vrednotijo vedenje, kjer se skupaj pojavljata zloraba delovnih 

pravil in pridobivanje zasebne koristi. 
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3. ODBOR ZA INTEGRITETO IN ETIKO 

 

 

Visoka stopnja etike in integritete je osnovna vrednota policijskih uslužbencev. Da bi jo 

uspešno spodbujali in negovali, se moramo poleg odgovornosti, ki jo imamo do občanov, 

zavedati tudi odgovornosti, ki jo imamo do sebe in svojih sodelavcev. Delovno okolje, ki 

krepi etično delovanje zaposlenih, spodbuja in ohranja tudi visoko stopnjo integritete. Prav 

zato je eden najpomembnejših ciljev vodstva policije ustvarjati in ohranjati delovne razmere, 

v katerih bodo prevladovali medsebojno spoštovanje in zaupanje, predvsem pa visoka raven 

etične zavesti ter osebnostne in poklicne integritete. 

 

3.1 Ustanovitev in delovanje delovne skupine 

 

Odbor za integriteto in etiko je bil ustanovljen 11. januarja 2011s sklepom generalnega 

direktorja policije. Odbor je posvetovalno telo generalnega direktorja policije in je namenjen 

sistematičnemu preučevanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja 

integritete in etike. Deluje na področju etike, osebnostne in organizacijske integritete, 

človekovih pravic in svoboščin ter na področju upravljanja organizacijskih konfliktov. 

Policija (19. januar 2011). Odbor je sestavljen iz desetih strokovnjakov, ki so zaposleni v 

policiji. »Temelji za ustanovitev odbora segajo v leto 2005, ko se je na Policijski upravi Kranj 

začel razvijati program za krepitev integritete policistov. V letih 1999 do 2000 je bila vsebina 

s področja poklicne etike implementirana v izobraževalni program policist in višji policist v 

PA. Programa sta namenjena izobraževanju vseh novo zaposlenih oziroma bodočih 

policijskih vodij« (Šumi 2011, str. 1–2). Naloge članov odbora so predvsem posredovanje 

mnenj, predlogov in priporočil generalnemu direktorju policije, izvajanje in sodelovanje pri 

izobraževanju in usposabljanju, organiziranje in sodelovanje na strokovnih posvetih, delovnih 

sestankih in kolegijih, pomirjanje konfliktov – mediacija med enotami in v enotah, 

načrtovanje in izvajanje različnih projektov, priprava in implementacija Kodeksa policijske 

etike, sodelovanje in svetovanje pri pripravi načrtov integritete, izvajanje akcijskega načrta 

Resolucije o preprečevanju korupcije, obravnavanje pobud zaposlenih ter usklajevanje in 

izvajanje dejavnosti na medresorski in mednarodni ravni. 
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Odbor za integriteto in etiko je pripravil več projektov za izboljšanje delovnih procesov in 

organizacijske klime v policiji, s tem pa tudi podobe policije v javnosti. Odbor izvaja tri 

obsežnejše projekte, in sicer: 

 Projekt Organizacijska klima in podoba policije v javnosti  2012–2015 

 Pilotski projekt Medsebojni odnosi 

 Pilotski projekt Etični telefon. 

 

Na začetku leta 2008 je bila ustanovljena delovna skupina za krepitev integritete policistov in 

izdelan nov Kodeks policijske etike. Delovna skupina je v letih 2009–2010 izvedla 

usposabljanja na vseh treh nivojih v policiji in to s področja aplikativne etike. »Metodološki 

pristop je temeljil na ozaveščanju zaposlenih o vlogi in pomenu: 

 etike in morale v družbi ter pri poklicnem delu, 

 organizacijske in osebnostne integritete, 

 integritete pri vodenju, 

 družbene odgovornosti policije, 

 kodeksa policijske etike 

ter posledicah: 

 brezbrižnost do integritete in 

 kodeks molčečnosti« (Šumi 2011, str. 3). 

Po usposabljanju za krepitev integritete policistov, ki se ga je udeležilo 7303 policistov, je 

bila narejena evalvacija, ki je pokazala zelo dobre rezultate. V tabeli so prikazane ocene o 

koristnosti usposabljanja in o pomembnosti integritete pri opravljanju policijskega dela. 

Prikazana je povprečna ocena o koristnosti usposabljanja ter pomenu integritete pri 

policijskem delu (1= ne strinjam se; 5= strinjam se). 

 

Tabela 3.1: Rezultati evalvacije 

Trditev Povprečje Standardni 

odklon 

Predavanje ocenjujemo kot koristno 4,67 ,614 

Pridobljeno znanje bom lahko uporabil pri vsakdanjem delu 4,36 ,790 

Za delo policista oziroma opravljenega policijskega dela je 

potrebna visoka stopnja integritete 

4,60 ,667 

Visok nivo integritete predstojnikov je pomemben 4,72 ,578 
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Visok nivo integritete prispeva k uspešnosti in učinkovitosti 

policijskega dela 

4,62 ,637 

Integriteto je treba spodbujati, negovati in razvijati 4,73 ,532 

Vir: Šumi (2011, str. 5) 

 

Iz tabele 3.1 je razvidno, da udeleženci usposabljanja menijo, da je usposabljanje koristno, 

uporabno in da je nivo integritete zelo pomemben tako za policiste kot za vodje. Prikazano 

nam pove, da je treba integriteto spodbujati, negovati in razvijati. Na usposabljanjih so 

uporabljali različne metode (delavnice, obravnave praktičnih primerov ipd.). Obravnavana 

vsebina je bila vključena v vse obstoječe izobraževalne programe v PA. 

 

3.2 Strategija Odbora za integriteto in etiko 

 

Slokan in Šumi sta v strokovnem prispevku (2011) zapisala, da so člani odbora pripravili 

strategijo delovanja do leta 2015, ki ima dva temeljna cilja: »boljše medsebojne odnose in 

večji ugled policije v javnosti« (Slokan in Šumi 2011, str. 35). Pri nastanku strategije so 

sodelovali tudi drugi strokovnjaki, zaposleni v policiji. Odbor je prvi sprejel strategijo na 

svoji seji, potem jo je potrdilo vodstvo policije. Predstavljena je bila širšemu kolegiju 

generalnega direktorja policije, obema policijskima sindikatoma (Policijski sindikat Slovenije 

in Sindikat policistov Slovenije) ter policijskim zaupnikom in psihologom, ki nudijo 24-urno 

interventno psihološko pomoč. Predstavljen je bil temeljni projekt Organizacijska klima in 

podoba policije v javnosti 2012–2015, ki se deli na tri dele:  

 »organizacijsko klimo oziroma medsebojne odnose, 

 spremembo strategije policijskega dela v skupnosti in 

 promocijo dobrega dela policije v javnosti«. 

 

Po vseh dogajanjih v policiji je odbor postavil cilj, da je treba v policiji izboljšati medsebojne 

odnose in organizacijsko klimo ter ugled policije v javnosti. Pripravil je »predlog sistemskih 

rešitev in projektov, ki bi zajeli omenjena področja in pomenili izboljšanje stanja«. 

 

Na področju izboljšanja medsebojnih odnosov v vseh enotah v policiji v sodelovanju s 

strokovnjaki na tem področju je odbor sklenil, da bodo »v letu 2013 izvedli prvo merjenje 

organizacijske klime« (Slokan in Šumi 2011, str. 36). Merjenje bi bilo anonimno, rezultati bi 
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se uporabljali za načrtovanje različnih dejavnosti v letu 2014, nato bi se merjenje izvajalo na 

dve leti. Z njim želijo ugotoviti naše zadovoljstvo z delom, delovnimi razmerami, 

medsebojnimi odnosi, integriteto našega vodje ter z vodenjem in organizacijo dela. Rezultati 

bodo uporabljeni pri strateškem načrtovanju aktivnosti za izboljšanje ugotovljenih 

pomanjkljivosti, saj se vodstvo policije zaveda pomena dobre organizacijske klime, ki vpliva 

na medsebojne odnose in na profesionalnost našega dela. 

 

 

4. VLOGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

 

4.1 Predstavitev Policijske akademije 

 

Policijska akademija (PA) je notranja organizacijska enota GPU, ki oblikuje in izvaja 

programe za pridobitev poklica policist, višji policist, izvaja programe izpopolnjevanja, 

usposabljanja za policijo in za zunanje uporabnike, je nosilec raziskovalne dejavnosti v 

policiji, izvaja založniško in knjižnično dejavnost, skrbi za razvojno dejavnost na področju 

izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.  

Organizacijsko jo sestavljajo: 

 Višja policijska šola  

 Šola za policiste  

 Center za izpopolnjevanje in usposabljanje, v katerem delujejo 

 Oddelek za šolanje službenih psov  

 Oddelek vrhunskih športnikov 

 Vadbeni center Gotenica  

 Sektor za varovanje in podporo, v kateremu deluje še  

 Oddelek za podporo  

PA je pristojna tudi za organizacijo in izvedbo osnovnega strokovnega usposabljanja za 

opravljanje nalog občinskega redarstva. 

 

4.2 Predstavitev progama usposabljanja 

 

Leta 2009 je v.d. generalnega direktorja policije Janko Goršek podpisal program Krepitev 

integritete policistov za Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo. 

http://www.policija.si/index.php/generalna-policijska-uprava/952
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Slika 4.1: Znak (logotip) MNZ- Policije 

 

Vir: Policija (2013). 

 

Namen programa  

Ozaveščanje policistov o pomembnosti visoke stopnje integritete in spoštovanju etičnih 

določil, kar sodi v okvir krepitve ugleda policije. Program je osredotočen na prenos 

teoretičnih izhodišč aplikativne etike v prakso.  

 

Ciljna skupina  

Vsi policisti (65. člen ZPol). 

Razlaga 65. člena ZPol –»Za delavce policije se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki 

urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, če s 

tem zakonom ni določeno drugače. Delavci policije so policisti in drugi delavci, zaposleni v 

policiji«. http://www.uradni-list.si/1/content?id=93597 

Cilji programa  

 

Udeleženci po usposabljanju: 

 razumejo pojem integritete in so ozaveščeni o pomembnosti doseganja visoke stopnje 

integritete; 

 poznajo aplikativno etiko; 

 znajo samokritično oceniti in analitično ovrednotiti lastno stopnjo integritete; 
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 razvijejo etično vedenje in so usposobljeni za etično ravnanje v praksi. 

 

Glavne vsebine  

 Etika, morala in integriteta (izvor, pojem, pomen, posledice brezbrižnosti) 

 Kodeks molčečnosti (ang. blue codealicode of silence – nevarnosti, posledice, 

upravljanje neželenega vedenja)  

 Kodeks policijske etike (pojem, pomen, razlike med etičnimi kodeksi, praktična 

uporabnost)   

 Družbena odgovornost policije (štiri nivojska)    

 

Didaktično-metodološki pristop in izvedba 

Pri izvajanju programa se uporabljajo naslednje metode dela:razlaga,razprava,delo v 

skupinah,študija primera,izmenjava izkušenj. 

 

Način preverjanja znanja 

Udeleženci dokončajo strokovno usposabljanje, če se v celoti udeležijo usposabljanja in   

aktivno sodelujejo v skladu z navodili in usmeritvami izvajalcev programa. 

 

Trajanje programa 

Usposabljanje obsega 4 pedagoške ure.  

 

Pogoji za izvajanje programa 

Učilnica s tehničnimi pripomočki (prenosni računalnik, LCD projektor, tabla, listna tabla).  

 

Izvajalci 

Izvajalci programa so strokovno usposobljeni delavci iz NOE GPU in PU, ki imajo ugled v 

delovnem okolju in večletne delovne izkušnje v policiji.« (Policija, 2013a) 

 

Program je namenjen ozaveščanju slušateljev o pomembnosti stopnje integritete. Izvaja se v 

obliki predavanj, interaktivnih razprav in delavnic. Udeležencem se predstavijo:  

 Pojem in pomen visoke stopnje integritete, 

 Vloga integritete pri preprečevanju korupcije, 

 Posledice brezbrižnosti do integritete, 
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 Kodeks molčečnosti in njegove nevarnosti, 

 Tuje izkušnje testiranja integritete, 

 Ukrepi za upravljanje policijske korupcije, 

 Praktični primeri.  

Namen je predstavitev stopnje integritete in njene vloge v organizaciji. Cilj, da bi vsak sam 

ocenil lastno stopnjo integritete in ugotovil, ali še kaj mora, in kako to pri sebi spremeniti.  

Vloga integritete pri preprečevanju korupcije ima velik pomen. Zato se policistom na 

usposabljanju razloži, kako integriteta vpliva na preprečevanje korupcije, npr., da nihče ne 

more nikogar prisiliti v storitev neetičnega, nezakonitega oziroma kakršnega koli drugega 

nedopustnega ravnanja. Posameznik, ki misli in verjame v to, kar govori ter dejansko počne, 

kar govori, ob predpostavki, da verjame v poštenost, etičnost, zakonitost in strokovnost, ne bo 

nikoli prestopil praga korupcije. 

 

4.3 Načrt in program krepitve integritete policistov 

 

Generalni direktor policije je januarju 2008 podpisal načrt krepitve integritete policistov, ki je 

bil pripravljen v Sektorju za nadzor GPU. Načrt je sestavljen iz treh delov:  

 priprave programa krepitve integritete policistov,  

 izobraževanja in usposabljanja članov delovne oziroma projektne skupine in 

 usposabljanja policistov na vseh nivojih. 

V načrtu so določeni sodelujoči in terminski plan, po katerem se bo usposabljanje izvajalo. 

 

4.3.1 Rezultati evalvacije usposabljanj 

 

Po usposabljanju je bila narejena evalvacija predavanja z vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz 

ocenjevanja trditev o pomenu integritete, ocenjevanja vsebine in izvedbe predavanj ter 

demografskih podatkov. V raziskavi 2006 je bilo ocenjeno predavanje iz leta 2005, na 

katerem je sodelovalo 44 policistov in njihovih vodij oziroma 46,3% vseh zaposlenih. V 

raziskavi iz leta 2007 je sodelovalo 50 policistov in njihovih vodij oziroma 38,8% vseh 

zaposlenih. Anketiranci so pri odgovorih izbirali med vrednostmi od 1 do 4, pri čemer je 1 

pomenila »nikakor se ne strinjam«, 2 »delno se ne strinjam«, 3 »v glavnem se strinjam« in 4 

»močno se strinjam«. 



43 

V grafih 4.1 in 4.2 so prikazani rezultati ocenjevanja trditev o pomembnosti integritete ter 

rezultati ocenjevanja izvedenega programa, primerjalno za obe leti. 

 

Graf 4.1: Mnenje policistov o pomembnosti integritete–leto 2006 

 

Vir. Šumi (2008, str. 1). 

 

Graf 4.2: Mnenje policistov o pomembnosti integritete – leto 2007 

 

Vir: Šumi (2008, str. 6).  

Rezultati so pokazali, da velika večina anketirancev meni, da je za opravljanje policijskega 

dela potrebna visoka stopnja integritete in da je zelo pomemben visok nivo integritete 
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predstojnikov. Po mnenju večine stopnja integritete predstojnikov zelo vpliva na njihovo delo. 

Velika večina se tudi strinja s trditvami, da visok nivo integritete prispeva k uspešnosti in 

učinkovitosti policijskega dela ter da je integriteto treba spodbujati, negovati in razvijati.  

Ravno tako je iz grafov 4.1 in 4.2 razvidno, da so povprečne vrednosti vseh spremenljivk 

oziroma trditev, ki so bile ocenjene v letu 2007, boljše v primerjavi z letom 2006. 

 

Graf 4.3: Ocena programa v letu 2006 

 

Vir: Šumi (2008, str. 6). 
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Graf 4.4: Ocena programa v letu 2007 

 

Vir: Šumi (2008, str. 7). 

 

Iz grafov 4.3 in 4.4 je tudi razvidno, da je bila večina anketirancev zadovoljna z vsebino 

predavanja. Predavanje se jim je zdelo kvalitetno, koristno in sprejemljivo. Ravno tako je 

večina potrdila, da so predavanje in njegovo bistvo razumeli (Šumi 2008, str. 2–7). 
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podatki za celotno policijo, na regionalnem nivoju za PU Ljubljana, kot največjo policijsko 

upravo, na lokalnem nivoju pa za policijsko postajo (v nadaljevanju PP) Medvode. 

 

Tabela 4.1: Število pritožb na delo policistov (generalni nivo) 

 2007 2008 2009 2010 

Prejete pritožbe 675 797 725 636 

Utemeljene 59 59 39 40 

Vir: Policija (2013b) 

 

Iz tabele 4.1. je razvidno, da se je število pritožb v letih 2009–2010 zmanjšalo, manjši je bil 

tudi delež utemeljenih pritožb. 

 

Tabela 4.2: Število pritožb na delo policistov (regionalni nivo) PU Ljubljana 

 2007 2008 2009 2010 

Prejete pritožbe 226 231 208 159 

Utemeljene 16 18 9 4 

Vir: Policija (2013b) 

Iz tabele 4.2 je razvidno, da se je število pritožb v letih 2009–2010 zmanjšalo tudi na PU 

Ljubljana, manjši je bil tudi delež utemeljenih pritožb. 

 

Tabela 4.3: Število pritožb na delo policistov (regionalni nivo) PP Medvode 

 2007 2008 2009 2010 

Prejete pritožbe 8 8 9 1 

Utemeljene 1 4 0 0 

Vir: Policija (2013b) 

 

Iz tabele 4.3 je razvidno, da se je število pritožb na PP Medvode v letu 2009 povečalo samo 

za ena, za razliko od let 2007–2008, v letu 2010 pa se je zmanjšalo na ena. Število 

utemeljenih pritožb v letu 2008 se je v primerjavi z letom 2007 povečalo za 3, v letih 2009–

2010 pa utemeljenih pritožb ni bilo. 
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V nadelavanju so Slokan; Šumi in Virtič predstavili kazenske ovadbe zoper policiste na vseh 

treh nivojih. Od 1. 11. 2007 je v policiji ustanovljen Specializirani oddelek pri Vrhovnem 

državnem tožilstvu, ki obravnava kazniva dejanja, za katera so osumljeni policisti. 

 

Tabela 4.4: Število kaznivih dejanj – osumljeni policisti (generalni nivo) 

 2008 2009 2010 

Število prijavljeni in odkritih 

kaznivih dejanj 

196 122 137 

Vir: Policija (2013b) 

 

Iz tabele 4.4 je razviden upad števila kaznivih dejanj v letih 2009–2010 v primerjavi z letom 

2008. 

 

Tabela 4.5: Število kaznivih dejanj– osumljeni policisti (regionalni nivo) PU Ljubljana 

 2008 2009 2010 

Število prijavljeni in odkritih 

kaznivih dejanj 

46 26 23 

Vir: Policija (2013b) 

 

Iz tabele 4.5 je razvidno, da se je število kaznivih dejanj v letih 2009–2010 v primerjavi z 

letom 2008 bistveno zmanjšalo. 

 

Tabela 4.6: Število kaznivih dejanj – osumljeni policisti (lokalni nivo) PP Medvode 

 2008 2009 2010 

Število prijavljeni in odkritih 

kaznivih dejanj 

0 0 1 

Vir: Policija (2013b) 

 

Iz tabele 4.6 je razvidno, da v letih 2008–2009 na PP Medvode ni bilo osumljenega policista, 

v letu 2010 pa je bil osumljen en policist, ker je vodja enote sprožil kazenski postopek za 

kaznivo dejanje, ki ga je policist storil iz malomarnosti (Slokan; Šumi in Virtič 2012, str. 1–

4). Iz dobljenih podatkov je razvidno, da se stanje na področju osebne etike in integritete 

spreminja na boljše in da ga je treba še vnaprej izboljševati in krepiti. 



48 

5. EMPIRIČNI DEL 

 

 

Kot sem že omenila v uvodu sem se v okviru empiričnega dela odločila za kvalitativno 

raziskavo. Namen raziskave je ugotoviti,kako je v policiji zagotovljena stopnja integritete 

policistov, kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko organizacijo 

in posameznimi člani policijske organizacije ter kako na to vpliva sistem izobraževanja in 

usposabljanja. Skušala bom ugotoviti, ali usposabljanje za krepitev integritete tudi vpliva na 

boljše medsebojne odnose, boljšo organizacijsko klimo in izboljšuje delo policistov. Moj cilj 

je, da s pomočjo analize pridobljenih podatkov v lastni raziskavi odgovorim na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, in sicer: 

1. Kako slovenska policija sistemsko zagotavlja visoko stopnjo poklicne integritete  

     policistov? 

2. Kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko organizacijo kot  

    sistemom in posameznimi člani policijske organizacije? 

3. V kolikšni meri sistem izobraževanja in izpopolnjevanja zagotavlja visoko stopnjo  

    integritete policistov? 

Pri izdelavi diplomske naloge so bile uporabljene metode: 

 metoda deskripcije, ki je bila uporabljena za razlago oziroma opis posameznih 

pojmov; 

 metoda kompilacije, zaradi navajanja drugih avtorjev iz različnih strokovnih, 

prispevkov, člankov in drugih virov; 

 metoda vzorčenja in opis vzorca: intervjuje s člani odbora, člani strokovnega aktiva ter 

študenti VPŠ; 

 statistična metoda (kvantitativna raziskava). 

 

5.1 Kvalitativna analiza podatkov 

 

Pri kvalitativni raziskavi je priporočljivo uporabljati različne metode zbiranja empiričnega 

gradiva in analize ter upoštevati različne poglede na določeno vprašanje ali dogajanje. 

Kvalitativno raziskovanje se pogosto omejuje na zbiranje podatkov o večjem ali manjšem 

številu spremenljivk s popisnicami, vprašalniki, testi in podobnimi instrumenti. Tako dobimo 

niz med seboj nepovezanih podatkov o posamezniku, podatke o preseku skozi njegov položaj, 
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ne pa zaokrožene povedi o njegovem življenju. Stvarnost pa je sestavljena in ima več vidikov; 

spregledali bi pomembne podatke, če bi uporabili eno samo metodo (Mesec 1998. str. 36–39). 

Kvalitativne raziskave se razlikujejo od kvantitativnih po vrsti značilnosti, ki jih lahko 

povzamemo v tri širše skupine glede na osnovna vprašanja, ki zadevajo usmeritev in potek 

raziskave: 

 v odnosu do vprašanja, čigav položaj je izhodišče in težišče raziskave, raziskovalčev 

ali raziskovančev (subjekt) in kaj je namen raziskave (strateške značilnosti); 

 kako poteka raziskava (metodološke značilnosti);  

 kakšno je razmerje med raziskavo in teorijo (značilnosti oblikovanja teorije) (Mesec 

1998, str. 27). 

 

V kvalitativni raziskavi ne gre le za to, da bi preverili to ali ono hipotezo, ampak želimo priti 

do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu, 

čeprav morda ne moremo prav vsakega elementa tega razumevanja takoj utemeljiti (Mesec 

1998, str. 47). Ena skupina kvalitativnih raziskovalcev meni, da lahko raziskovalec 

dokumentira zunanji svet ter se vanj vključi z minimalnim vdorom. Druga skupina 

raziskovalcev pa meni, da sepercepcije raziskovalca in ostalih udeležencev v družbeno 

konstruiranem svetu zapleteno prepletajo. Velik problem s kvalitativnimi podatki je, kako 

strniti zelo zapletene in na kontekst vezane informacije v obliki, ki pove zgodbo tako, da je za 

bralca dovolj prepričljiva (Grbich 1999, str. 5). Kvalitativna analiza za razliko od 

kvantitativne, ki preiskuje hipoteze, odkriva nova razmerja: informator (kot raziskovalni 

predmet) s svojo perspektivo vstopi v raziskovalčevo zavest, kar sproži subjektivno 

(informatorjevo) in raziskovalčevo samorefleksijo. Raziskava tako poteka v obliki interakcije 

med subjektom in objektom (Grbich 1999, str. 108–109). 

 

5.2 Potek kvalitativne empirične raziskave 

 

Intervjuje sem začela izvajati v maju, potekali pa so do prve polovice julija 2013. Nekaj 

intervjujev je bilo izvedenih v živo, a zaradi različnih lokacij zaposlitve sodelujočih jih je bilo 

nekaj izvedenih v elektronski obliki. Z vsemi respondenti sem vzpostavila stike, prosila za 

pomoč in sodelovanje ter predstavila svojo nalogo. Dogovorili smo se za datume izvedbe 

intervjuja, če ni šlo, smo to naredili preko elektronske pošte. Sodelujočim sem poslala izdelan 

vprašalnik, ki so mi ga izpolnjenega posredovali nazaj. 
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5.3 Vzorčenje in raziskovalne metode 

 

Za raziskavo sem izbrala 11 članov Odbora za integriteto in etiko v MNZ in Policiji, 5 članov 

strokovnega aktiva za socialne veščine v PA, 22 rednih študentov VPŠ, policiste in 21 

izrednih študentov VPŠ, policiste-nadzornike državne meje. Zaradi anonimnosti sodelujočih 

sem respondente označevala z oznako R1, R2, R3, … in R16 za prvo skupino intervjuvancev 

in P1, P2, P3, P4,… in P43 za drugo skupino intervjuvancev 

. 

5.4 Interpretacija pridobljenih rezultatov 

 

5.4.1 Interpretacija pridobljenih rezultatov članov Odbora za integriteto in etiko v MNZ in 

Policiji ter članov strokovnega aktiva za socialne veščine v PA 

 

Vprašanje št. 1: Kako slovenska policija sistemsko zagotavlja visoko stopnjo poklicne 

integritete policistov? 

Slovenska policije je leta 2008 začela s programom krepitve integritete zaposlenih. 

Ustanovljena je bila delovna skupina, ki je v celoti  implementirala program v dveh letih. 

Delovna skupina se je po zaključku projekta preoblikovala v Odbor za etiko in integriteto v 

slovenski policiji. Odbor delo na tem področju nadaljuje s številnimi aktivnostmi. Visoko 

stopnjo poklicne integritete policistov je mogoče zagotavljati predvsem z ozaveščanjem 

policistov o njenem pomenu in pomembnosti. Pomembno je, da policijske enote, ki so 

zadolžene za pripravo in izvedbo različnih oblik izobraževanj ali usposabljanj, skrbijo za 

uvrstitev tovrstnih vsebin v učne programe. Ravno tako pa je pomembno, da se poklicna 

integriteta policistom posreduje preko modelnega učenja – vodstveni kader policijskih enot 

mora s svojim načinom delovanja dejansko odražati visoko stopnjo poklicne integritete. 

 

 Kako ocenjujete trenutno sistemsko urejenost zagotavljanja poklicne integritete 

policistov? 

Na zastavljeno vprašanje so respondenti dajali različne odgovore. Vsi se strinjajo, da je 

zagotavljanje poklicne integritete policistov sistemsko dobro urejeno. To je zapisano tudi v 

Zakonu o organiziranosti in delu policije (v nadaljevanju ZODPol), in v ta namen je bil 

ustanovljen Odbor za etiko in integriteto v policiji. Nekateri so tudi mnenja, da je precej 

načelnosti, a manj učinkovitosti v praksi. Zelo zgovoren odgovor je zapisal R4, in 
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sicer:»Ocenjujem, da je zagotavljanje poklicne integritete v policiji zadnjih nekaj let na zelo 

visokem nivoju. Posebej pomembno vlogo prti tem ima Odbor za integriteto in etiko v policiji. 

Integriteta je dobila svoje mesto v novi policijski zakonodaji (ZNPpol in ZODPol), v pripravi 

pa je tudi podzakonski akt o upravljanju konfliktov v policiji. Poklicna integriteta in etika sta 

prav tako ustrezno umeščeni v policijski izobraževalni sistem«. Zanimiv je tudi odgovor R10, 

ki pravi: »Teoretično je zamišljeno dobro, a se v praksi ne bo »prijelo«, dokler ne bo veljala 

enaka integriteta za vse ravni in dokler ne bodo zgledi z vrha taki kot morajo biti«.  

 

 Ali je sistemsko zagotavljanje poklicne integritete v slovenski policiji primerljivo z 

ureditvami v drugih državah? 

Na to vprašanje, ali je sistemsko zagotavljanje poklicne integritete v slovenski policiji 

primerljivo z ureditvami v drugih državah, je večina odgovorila, da smo primerljivi, celo 

boljše kot v nekaterih drugih državah EU, nekaj jih je odgovorilo, da niso dobro seznanjeni z 

ureditvijo v drugih državah. R16 je zapisal: »Premalo poznam sistemske ureditve ostalih 

držav. Aktiv socialnih veščin sodeluje predvsem z nemško oziroma bavarsko policijo, kjer 

utrjevanje poklicne integritete poteka podobno kot pri nas«. Menim, da je sistemsko 

zagotavljanje poklicne integritete v slovenski policiji podobno urejeno, kot je v državah 

zahodne Evrope (Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Belgija…). 

 

 S katerimi ukrepi in mehanizmi bi lahko še izboljšali sistemsko urejenost 

zagotavljanja poklicne integritete policistov? 

V policiji je bil za reševanje teh vprašanj in dilem ustanovljen Odbor za etiko in integriteto. 

Menim, da je prav, da poteka osveščanje na tem področju, da imamo kodeks policijske etike, 

prav tako obstaja kodeks javnih uslužbencev. Prav je, da se javno in transparentno pove, 

katera ravnanja so zaželena in katera lahko vplivajo na slabše medsebojne odnose v 

organizaciji – policiji. Za ravnanja, skladna s policijskim kodeksom, smo odgovorni vsi, 

vsekakor pa najbolj top menedžment, ki je v prvi vrsti zgled in ogledalo organizacije pri 

zagotavljanju poklicne integritete. Vsekakor pa top menedžment ni edini, ki vpliva na stopnjo 

integritete pri posamezniku. V zvezi s tem vprašanjem se večina strinja, da je potrebna ničelna 

toleranca do odklonskih pojavov na vseh ravneh – z vzornim ravnanjem vodij na vseh nivojih, 

z enako obravnavo vseh zaposlenih. R12 meni, »da bi dosledno zahtevali od vseh v vodstvu 

policije, da so sami vedno in povsod, v vsaki situaciji osebno in polno (tudi kazensko oziroma 

disciplinsko) odgovorni za zgled oziroma vzor vsem podrejenim«. R8 pravi: »Menim, da 

moramo v prihodnosti stremeti k razvijanju tovrstnih usposabljanj v smislu novih vsebin kot 
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tudi v smislu izboljševanja kvalitete dosedanjih usposabljanj. Velike rezerve oziroma možnosti 

izboljšav pa vidim predvsem na področju modelnega učenja – torej z vzorom vodstvenega 

kadra. Pomanjkljivost področja socialnih veščin je v tem, da ni razvitega mehanizma kontrole 

in sankcioniranja, če posameznik, kljub udeležbi na tovrstnih usposabljanjih, vsebine zavrača 

oziroma jih ne uporablja in ne razvija pri svojem delu. Za vsa ostala področja so mehanizmi 

sankcioniranja izoblikovani – če policist naredi določeno kaznivo dejanje, obstaja določena 

sankcija. Če vodja neke enote ne deluje v skladu s priporočili, kako voditi na profesionalen in 

korekten način, se navadno njegovo delovanje tolerira oziroma celo sprejema. V takih 

primerih je pogosto pomembno le to, da njegova enota dosega normative obravnave in 

raziskanosti deviantnih dogodkov – torej pomembna je le statistika«.Potrebna so stalna 

usposabljanja in izobraževanja, ki naj bi se izvajala za vse zaposlene v policiji. Zaželeni so 

predlogi, ki bi se raziskovali in dopolnjevali v praksi. Za določene spremembe je potreben 

čas. Zelo pomembno je, da vodstvo policije ustrezno umesti področje v organizacijski 

strukturi in da uvede ukrepe, ki pomagajo pri »dojemanju« pomena področja pri vodjih na 

državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.  

 

Vprašanje št. 2: Kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko 

organizacijo kot sistemom in posameznimi člani policijske organizacije? 

Individualne odgovornosti za širjenje oziroma krepitev poklicne integritete je po mojem 

mnenju premalo. 

 

 Kateri ukrepi, programi, mehanizmi ipd. spodbujajo oziroma ozaveščajo 

prevzemanje individualne odgovornosti za krepitev poklicne integritete? 

Vse preveč se pričakuje od članov Odbora za integriteto in etiko v policiji, za ustrezen vzgled 

in širitev integritete bi v večji meri morali skrbeti policijski šefi na vseh nivojih. Po mojem 

mnenju se zatakne že pri njihovem izboru, kjer se premalo upošteva stopnja integritete. 

Velika večina respondentov meni, da je na prvem mestu kodeks policijske etike, ozaveščanje 

o prevzemanju odgovornosti posameznika, usposabljanja, ukrepi in aktivnosti Odbora za 

integriteto in etiko v policiji, nastopi vodij v medijih, zgledovanje po vodjih. Potrebno je, da 

postane visoka stopnja osebne integritete zahtevana in ne samo zaželena od vrha policijske 

piramide navzdol. Potrebna je večja obveščenost delavcev, večja transparentnost, zlasti pri 

kadrovanju. Ločiti je treba med vodjo in managerjem in ne dopustiti vpliva politike. V tem 

oziru je R11 zatrdil: »Menim, da je program usposabljanja za vodenje v policiji tisti 

pomemben program, ki udeležence ozavešča o pomenu integritete vodij za uspešno vodenje 
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organizacije. Tudi uvajanje mediacije in upravljanja konfliktov v policiji, ki ga izvaja skupina 

v okviru Odbora za integriteto in etiko, je mehanizem, s katerim organizacija poudarja 

individualno odgovornost in krepi integriteto zaposlenih in s tem tudi celotne organizacije. 

Leta 2012 je v PU Ljubljana potekal projekt »Etični telefon«, tudi namenjen krepitvi 

integritete zaposlenih«. 

 

 Ali obstajajo specifični programi za ciljno skupino policijskih vodij? 

Na to vprašanje je večina odgovorila, da »ne ve«. Nekateri so odgovorili, da obstajajo v 

programih, ki jih izvaja PA (Vodenje v policiji). R1 je zapisal: »Da, obstajajo. Je pa preveč 

prepuščeno posameznikom, ali bodo vsebine upoštevali, in v kolikšni meri jih bodo upoštevali. 

V skrajnih primerih nesposobne vodje umaknejo, a podrejeni so nezadovoljni, ker jih običajno 

umaknejo tako, da napredujejo, namesto, da bi… Še en problem je, da se umik nesposobnega 

vodje zgodi veliko prepozno, ko je organizacijska klima kolektiva že do skrajnosti načeta. 

Tako stanje je težko sanirati…«.Tudi v programu izobraževanja na VPŠ je zapisano, da 

obstajajo specifični programi za ciljno skupino policijskih vodij. 

 

 Ali se spodbuja posameznike, da javno spregovorijo o morebitnih neetičnih 

ravnanjih med policisti? 

Po mojem mnenju premalo, še vedno obstaja premočno splošno prepričanje, da je tak 

posameznik »črna ovca« in da ga je treba izločiti iz organizacije. R5 meni »da, spodbuja se 

jih že, vendar večina še vedno ne želi javno spregovoriti zaradi vpliva t.i. policijske 

subkulture, lažne solidarnosti, bojazni pred izolacijo s strani kolektiva oziroma socialnega 

pritiska skupine ali kolektiva, strahu pred šikaniranjem, mobingom, temelječem na slabih,  

negativnih izkušnjah od prej itd.«. V policiji obstaja tudi program, ki je prepleten z vsebinami 

socialnih veščin, ki vodji omogočajo razvijanje ne samo njegove formalne pač pa predvsem 

socialne moči. Program se izvaja v oblikah delavnic in z uporabo diskusijskih metod 

podajanja vsebin. Tak način udeležence gotovo zelo spodbuja, da odkrito diskutirajo o 

problematiki s področja zagotavljanja poklicne integritete. R3 ugotavlja: »Zagotovo je 

najpomembnejši zgled ter osveščanje. Kolikor vem, so potekala usposabljanja na področju 

integritete, potekajo pa tudi usposabljanja za vodstvene delavce (Vodenje v policiji). 

Odgovornost je na vseh nas, vsak lahko s svojim vedenjem in zgledom prispeva k krepitvi 

osebnostne in poklicne integritete. Menim, da je za organizacijo najpomembneje, da se 

ustvarijo taki pogoji, kjer bo lahko vsak posameznik povedal svoje mnenje in se mu zaradi 

tega ne bo nič slabega zgodilo, ker bo tako ravnanje zaželeno s strani menedžmenta (vodstva) 
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kot nekaj, kar prispeva k napredku organizacije in večji kvaliteti dela. Brez mnenj ljudi, ki 

delajo v organizaciji, torej brez mnenj tistih, ki so gonilo organizacije, ne moremo pričakovati 

napredka. Zato menim, da moramo ljudem pustiti, da povedo svoje mnenje (odprta 

komunikacija). Tako bo imel top management pred sabo različna mnenja, od katerih bo lahko 

izbral največjo kvaliteto. Na koncu pa se bo on odločil, kaj od tega bo vzel in sprejel in česa 

ne. Menim, da smo še zelo daleč od tako odprte komunikacije, ker nas je strah, da nas bodo 

zaradi tega ljudje obsojali, se nam maščevali. Vendar menim, da je to prva stvar, ki jo 

moramo doseči, torej da bomo ustvarili take pogoje, da bodo zaposleni upali povedati svoje 

mnenje in da se jim zaradi tega ne bo nič zgodilo«. Nekateri so mnenja, da se vse bolj 

spodbuja posameznike, da javno spregovorijo o morebitnih neetičnih ravnanjih ter da so 

mlajše generacije za to bolj dovzetne. 

 

Vprašanje št. 3: V kolikšni meri sistem izobraževanja in izpopolnjevanja zagotavlja 

visoko stopnjo integritete policistov? 

Sistem izobraževanja in izpopolnjevanja dovolj dobro zagotavlja visoko stopnjo integritete 

policistov. Mislim, da v zadovoljivi meri. Problematiko vidim predvsem v tem, kdo je oseba, 

ki tovrstno problematiko posreduje slušateljem. Visoko stopnjo integritete naj ne bi imeli le 

predavatelji tovrstnih vsebin, pač pa vsi predavatelji, ne glede na to, za katero področje 

policijskega izobraževanja gre. 

 

 Kolikšen delež aktivnosti na področju razvoja in krepitve integritete v slovenski 

policiji obsega izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje? 

Na to vprašanje je večina odgovorila približno med 30% in 50%. R7 misli, »da vpliva lahko le 

posredno, kajti gre za ponotranjenje vrednot, ki se kaže v človekovem vedenju. Menim, da gre 

pri integriteti in etičnemu ravnanju za privzgojene vrednote, ki se lahko spreminjajo le z leti. 

Vsekakor pa predstavlja izobraževanje in usposabljanje temelj oziroma seme za pozitivno 

naravnanost in pristop k večji integriteti in etičnemu vedenju ljudi …«. Menim, da je treba pri 

predmetu poklicna etika v višješolskem programu za poklic policist umestiti še več vsebine. 

 

 Kakšna je vaša ocena o povezanosti med sistemom izobraževanja in izpopolnjevanja 

v slovenski policiji in stopnjo integritete policistov? 

Menim, da je povezanost velika. Zelo pomembno je stalno opozarjanje na pomen integritete v 

policiji in ne zgolj podajanje osnovnih vsebin v procesu osnovnega izobraževanja oziroma 

usposabljanja. Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bo z uvedbo vsebin etike stanje v 
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organizaciji bistveno spremenilo čez noč. Dovolj velika sprememba, vsaj po moji oceni,  je, 

da se je o etičnem ravnanju zaposlenih in njihovi stopnji integritete začelo glasno govoriti, da 

so vsebine implementirane v programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja in da 

se zaposleni že zavedajo pomena etičnega ravnanja in prevzemanja odgovornosti za svoja 

ravnanja. Velika večina respondentov je mnenja, da ima sistem izobraževanja in izpolnjevanja 

visok vpliv na stopnjo integritete, da je temelj ter da je oboje nerazdružljivo in zelo tesno 

povezano. R9 je ugotovil, da »nekaj prinese človek na ta svet tudi ob rojstvu. So vrednote, ki 

se jih ne da naučiti v nobeni šoli.« R1 pa pravi: »Ne znam oceniti – ljudje namreč že v sistem 

izobraževanja in usposabljanja vstopajo z različno stopnjo osebnostne zrelosti, kar pomeni 

tudi različen vpliv sistema nanje. Vse, kar sem že v prejšnjih odgovorih omenila, od delovanja 

z vrha hierarhije navzdol, izkušenjskega učenja, ki ima seveda zelo pomemben delež pri 

socializaciji v poklic, do osebne odgovornosti in motiviranosti za svoj lastni razvoj, zgledov v 

vedenju predavateljev in ostalih strokovnih avtoritet, vse to, pa verjetno še kaj, deluje na 

razvijanje in oblikovanje integritete policistov«. 

 

 Kakšna je vaša ocena o povezanosti med sistemom menedžmenta in vodenja v 

slovenski policiji in stopnjo integritete policistov? 

Ocenjujem, da je oboje nerazdružljivo povezano in seveda logično, vendar prihaja žal 

prevečkrat zaradi negativnega zgleda oziroma okrnjene integritete določenih posameznikov,ki 

so del menedžmenta oziroma vodstva, do negativnega vpliva na stopnjo integritete policistov. 

Menedžment ima v rokah škarje in platno, da odlično teorijo naših strokovnjakov spravi v 

prakso. Glede tega vprašanja so respondenti mnenja, da obstaja povezanost in da se 

menedžment in vodje zavedajo svoje odgovornosti. R3 meni, da »nezadovoljiva,vodjem je 

uporaba socialnih veščin za (ne)izoblikovanje ustrezne socialne moči in visoke poklicne 

integritete pretirano prepuščena njihovi osebni samovolji. Menim, da bomo za doseg dovolj 

visoke poklicne integritete morali preseči določeno kritično maso ustrezno izobraženih in 

ozaveščenih vodij. Verjetno bo za to potrebno še kar nekaj let«. Vodje v policiji morajo biti 

zgled policistom pri vseh dejanjih. Dejstvo je, da vodje šele s pridobljenim znanjem na 

področju integritete lahko učinkovito spreminjajo vedenje policistov na tem področju. R14 pa 

pravi: »Tu pa je še veliko za postoriti! Premalo se zavedamo medsebojnega vpliva nadrejenih, 

predvsem kadar ta ni primeren. Vsekakor je pa napredek, da se je o tem začelo ozaveščati, 

učiti, govoriti…«.Integriteta vodje je ključni element vodenja, zagotovo pa obstaja povezanost 

med visoko stopnjo integritete vodje in stopnjo integritete zaposlenih. Nenazadnje, zaposleni 
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sledijo zgledu svojega vodje in njegovim dejanjem, vodstvo pa govori o povezanosti med 

sistemom vodenja in stopnjo integritete policistov. 

 

5.4.2 Interpretacija pridobljenih rezultatov rednih in izrednih  študentov Višje policijske 

šole 

 

1. Kako razumete osebnostno in organizacijsko integriteto? 

Na to vprašanje večina študentov odgovarja, da tega področje ne pozna, slabo pozna oziroma 

pozna le bežno. P3 pravi:»Osebnostno integriteto razumem kot integriteto človeka-

posameznika, organizacijsko integriteto pa razumem kot integriteto nekega kolektiva in 

vzdušja v kolektivu«. P11 pa meni: »Osebnostna integriteta je po mojem mnenju 

verodostojnost posameznika, da kar misli, tudi pove, naredi in obratno. Kot organizacijsko 

pa, da si želijo delujoči v organizaciji vzpostaviti sistem, da je to, kar delajo, pomembno, 

častno (policija) in da je zelo pomembno, kako to počnejo (zakonito, humano…)«. 

 

2. Ali poznate delovanje Odbora za integriteto in etiko v policiji? 

Na to vprašanje je velika večina študentov odgovorila, da delno oziroma površno pozna 

delovanje odbora, zelo malo pa jih je odgovorilo, da delovanja odbora ne pozna. 

 

3. Kako ocenjujete sistemsko krepitev integritete, za katero je pristojen Odbor za 

integriteto in etiko?   

Študenti so posredovali zelo enake odgovore. Izstopa odgovor P34, ki pravi: »Pozitivno, saj 

sem mnenja, da sta integriteta in etika v policiji na slabi stopnji, sploh z zadnjimi 

generacijami policistov«. P23 pravi: »Sistemska krepitev je v redu zastavljena, čeprav po 

mojem mnenju malce prepozno, saj smo še daleč od bolj razvitih policij. Odbor za integriteto 

in etiko bi moral že okrog svojih pisarn opozarjati na integriteto in postaviti neka negativna 

mnenja o etičnosti in integriteti v vrhu policije (npr. zadnja premestitev policista brez izkušenj 

v službo GDP…)«. 

 

4. Kaj bi bilo – po vašem mnenju – treba storiti za izboljšanje učinkovitosti na tem 

področju? 

Menijo, da bi se morali prilagoditi trenutnim razmeram in stanju v policiji. Nekateri celo 

razmišljajo, da je treba spremeniti celotno družbo. P2 pa je odgovoril: »Individualni razgovori 
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s policisti kot posamezniki, natančno predstaviti, kaj pomeni integriteta in kaj etika ter kako 

pomembni sta za delovanje policije«. P10 pa pravi: »Vodstvene delavce bi morali postaviti 

pred dejstvo, da – če želijo zasedati neko vodstveno delovno mesto – bodo morali delati za 

policiste in ne proti njim ter delati predvsem za povečanje motivacije in veselja do dela, saj je 

po mojem mnenju integriteta pri policistih še vedno prisotna. Prav tako jih postaviti pred 

dejstvo, da bodo enkrat pričeli tudi odgovarjati za svoja ravnanja in ne bodo samo 

»kazensko« premeščeni na boljše delovno mesto«. P41 je zatrdil: »Naliti si moramo čistega 

vina. Se pravi, če je nekdo na položaju, si ne sme privoščiti, da za njega ne veljajo pravila, 

zahteva pa, da jih podrejeni brez vprašanj izvršujejo. Razne izjave, kot npr. »Toži me!«, »Kaj 

te briga, jaz sem šef!« ipd. V tem kontekstu je zelo zanimiv odgovor, ki ga je podal P5: 

»Mislim da srž problema integritete ni rak rana samo v policiji, treba jo je iskati predvsem v 

politiki, v vladi, kjer bi se s tem morali bolj pozabavati in prevetriti vrste. Mislim pa, da bi 

bilo v globalnem smislu treba vzpostaviti ustrezen model za krepitev integritete in vzpostaviti 

ustrezne mehanizme za zaznavanje, ugotavljanje in sankcioniranje kršitev.  

 

5. Menite, da usposabljanje s tega področja zadostuje in ali da je treba z njim 

nadaljevati?  

Skoraj vsi študentje se strinjajo, da je treba z usposabljanjem nadaljevati, ker znanje, ki so ga 

pridobili nikakor ne zadostuje, treba ga dopolnjevati. Navajajo tudi, da so ta usposabljanja po 

vsebini prekratka in da jih je premalo, predvsem pri vodstvenem kadru in da jih je obvezno 

treba nadgraditi z dodatnimi usposabljanji. P15 pa pravi:»Zadostuje, samo, kot sem rekel, bi 

bilo treba s strani vodstvenih delavcev v policiji pokazati voljo in željo po delu za policiste in 

ne proti njim, stati za policistovimi dejanji oziroma postopki«. P3 pa je ugotovil:»Nisem bil 

deležen takšnega usposabljanja, zato težko komentiram, kaj je dobro in kaj ne oziroma ali je 

treba z njim nadaljevati«. 

 

6.  Ali vam vaš vodja predstavlja dober zgled z vidika osebnostne integritete? 

Na to vprašanje je večina odgovorila, da jim vodje predstavljajo dober zgled ter da se 

poskušajo ravnati po njem. P34 je menil, da »z mojim vodjem sem izredno zadovoljen, ker je 

vodja z zelo visoko stopnjo integritete. V organizacijski enoti, kjer sem zaposlen, se z njim o 

integriteti in etiki večkrat pogovarjamo«. Izstopa odgovor P7, ki pravi: »Ne! Ker po definiciji 

definitivno nima osebnostne integritete. Poleg tega ne maram ljudi, ki v službi moralizirajo o 

stvareh, ki niso del posla, ki ga opravljam«. 
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7. Drugo  

Na to vprašanje je od 43 študentov odgovoril samo eden, P34, ki pravi: »Menim, da bi morali 

krepiti medsebojne odnose v policiji in biti v prvi vrsti človek do ljudi«. 

  

Tabela 5.1: Anketirani študenti 

Spol Moški -  42 Ženski - 1 

Delovne izkušnje (leta) V povprečju od 10 do 23 let 12 let 

Vodstvene delovne izkušnje 

v policiji (leta)  

V povprečju od 6 do 13 let 4 leta 

Vir: Zorc, lastna raziskava/anketa (2013) 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

 

V diplomski nalogi sem proučevala področje krepitve integritete v policiji. Izhodišče analize 

so bila raziskovalna vprašanja: Kako slovenska policija sistemsko zagotavlja visoko stopnjo 

poklicne integritete policistov? Kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med 

policijsko organizacijo kot sistemom in posameznimi člani policijske organizacije? V kolikšni 

meri sistem izobraževanja in izpopolnjevanja zagotavlja visoko stopnjo integritete policistov? 

 

Za iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja sem v nalogi najprej teoretično predstavila 

pojem etike, morale in integritete na splošno ter integritete v policiji, nato pa kodeks ravnanja 

javnih uslužbencev, kodeks policijske etike in evropski kodeks policijske etike. V 

nadaljevanju sem predstavila ustanovitev Odbora za integriteto in etiko v policiji ter delovno 

skupino za krepitev integritete. Integriteto sem prikazala tudi kot dejavnik korupcije, ki je 

prisotna v gospodarstvu in javni upravi. Kljub poskusom preprečiti njeno širjenje se ta celo 

povečuje. Slab družbeni in finančni položaj v državi dodatno prispevata h krepitvi korupcije. 

Veliko vlogo pri njenem preprečevanju imajo lahko mediji z ozaveščanjem javnosti o pregonu 

korupcije in sankcijah zanjo. Teoretični del sem zaključila s testom in načrtom integritete. 

Predstavila sem vlogo izobraževalnega sistema v policiji, program in načrt krepitve integritete 

policistov v MNZ in Policiji. Na koncu so prikazani še rezultati evalvacije po izvedenih 

usposabljanjih. 
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V empiričnem delu sem si zastavila cilj ugotoviti, kako je v policiji zagotovljena stopnja 

integritete policistov, kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko 

organizacijo in posameznimi člani policijske organizacije ter kako to vpliva na sistem 

izobraževanja in usposabljanja. Na podlagi pregleda literature in opravljene raziskave sem 

prišla da sklepa, da bi morali z izobraževanjem in usposabljanjem za krepitev integritete 

začeti že pred leti. Izvajanje tega programa je zelo spremenilo razmišljanje in delo policistov 

ter drugih delavcev, zaposlenih v policiji in MNZ, pa tudi poglede vodstvenega kadra. 

 

Obremenjenost z negativnimi stereotipi v slovenski policiji je primerljiva z drugimi policijami 

v okviru EU. Na policistove vrednote in prepričanja pred zaposlitvijo vplivajo, tako kot na vse 

ljudi, specifičnost okolja, kultura določene sredine, mediji in politika. PA v osnovnem 

usposabljanja za poklic policist ne more v celoti odpraviti prej pridobljenih stereotipov ali 

predsodkov do določenih skupin, lahko pa postavi jasne standarde dela policistov na 

občutljivem področju medetničnih odnosov, izkušnje pa prenese v programe izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja. Med izobraževanjem se posveča veliko pozornosti 

ohranjanju in krepitvi osebne integritete vsakega policista.  

 

Na podlagi strokovnih znanj, ki sem jih pridobila med izdelavo diplomske naloge, predlagam 

naslednje rešitve za izboljšanje: 

 Z usposabljanji policistov za krepitev integritete je treba nadaljevati in jih 

nadgrajevati. Le ustrezno izobraženi policisti bodo lahko odgovorili na globalne izzive 

sedanjosti in prihodnosti. 

 Projekt in program usposabljanja policistov za krepitev integritete je treba nadgraditi z 

različnimi seminarji oziroma usposabljanji, kot je vodenje v policiji ipd. 

 Omenjeni program je treba dopolniti tudi z znanji s področja komunikacije in 

reševanja konfliktov. 

 Treba je izboljšati medsebojne odnose in krepitev ugleda policije v javnosti. 

 Vsem policistom je treba omogočiti udeležbo na seminarju za krepitev integritete. 

 

Menim, da je za policijsko delo potreben visok nivo integritete, in to predvsem pri vodstvenih 

delavcih, po katerih naj bi se podrejeni ravnali. Na podlagi vsega navedenega lahko sklenem, 

da sta namen in cilj diplomske naloge dosežena in da se mora nadaljevati z zastavljenim 

programom tudi v praksi. Državljani pričakujejo in zahtevajo od policistov vedno boljše in 
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hitrejše storitve, tako da je strokovnost dela zelo pomembna. Ravno tako so pomembni etični 

kriteriji, ki so potrebni pri uporabi pooblastil in predstavljajo kakovost policijskega dela. 

Znano je, da  se policisti morajo ravnati po etičnih merilih, ki imajo temelj v splošni človeški 

etiki in morali. 
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PRILOGE 

Prošnja za sodelovanje in vprašalnik za intervju za Odbor za integriteto in etiko v MNZ in 

Policiji ter strokovni aktiv za socialne veščine v PA ter vprašalnik za redne in izredne 

študente – policiste VPŠ. 

 

Spoštovani! 

Sem Vida Zorc, študentka Fakultete za uporabne družbene študije. Zaključujem študij in 

pišem diplomsko nalogo z naslovom »Krepitev integritete v policiji«. Po pridobitvi soglasja 

od direktorja Policijske akademije za izvedbo intervjuja se obračam na vas s prošnjo po 

sodelovanju. Pridobljeni odgovori  respondentov bodo kodirani, torej anonimni. 

Za Vašo pomoč se Vam vnaprej zahvaljujem! 

Intervju  

Ime in priimek: 

Izkušnje in zaposlitev v  MNZ in Policiji: 

 

Vprašanja za intervju za Odbor za integriteto in etiko ter strokovni aktiv za socialne 

veščine v PA 

 

1. Kako slovenska policija sistemsko zagotavlja visoko stopnjo poklicne integritete 

policistov? 

 Kako ocenjujete trenutno sistemsko urejenost zagotavljanja poklicne integritete 

policistov? 

 Ali je sistemsko zagotavljanje poklicne integritete v slovenski policiji primerljivo z 

ureditvami v drugih državah? 

 S katerimi ukrepi in mehanizmi bi lahko še izboljšali sistemsko urejenost 

zagotavljanja poklicne integritete policistov? 

 

2. Kako je razdeljena odgovornost za krepitev integritete med policijsko 

organizacijo kot sistemom in posameznimi člani policijske organizacije? 

 Kateri ukrepi, programi, mehanizmi ipd. spodbujajo oziroma ozaveščajo prevzemanje 

individualne odgovornosti za krepitev poklicne integritete? 

 Ali obstajajo specifični programi za ciljno skupino policijskih vodij? 



 

 Ali se spodbuja posameznike, da javno spregovorijo o morebitnih neetičnih ravnanjih 

med policisti? 

 

3. V kolikšni meri sistem izobraževanja in izpopolnjevanja zagotavlja visoko 

stopnjo integritete policistov? 

 Kolikšen delež aktivnosti na področju razvoja in krepitve integritete v slovenski 

policiji obsega izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje? 

 Kakšna je vaša ocena o povezanosti med sistemom izobraževanja in izpopolnjevanja v 

slovenski policiji in stopnjo integritete policistov? 

 Kakšna je vaša ocena o povezanosti med sistemom menedžmenta in vodenja v 

slovenski policiji in stopnjo integritete policistov? 

 

Vprašanja za intervju za redne in izredne študente VPŠ 

 

1. Kako razumete osebnostno in organizacijsko integriteto? 

2. Ali poznate delovanje Odbora za integriteto in etiko v policiji? 

3. Kako ocenjujete sistemsko krepitev integritete, za katero je pristojen Odbor za 

            integriteto in etiko?   

4. Kaj bi bilo – po vašem mnenju – treba storiti za izboljšanje učinkovitosti na tem  

            področju? 

5. Menite, da usposabljanje s tega področja zadostuje in ali da je treba z njim nadaljevati?  

6. Ali vam vaš vodja predstavlja dober zgled z vidika osebnostne integritete? 

  

7. Drugo  

Spol  

Delovne izkušnje (leta)  

Vodstvene delovne izkušnje v policiji (leta)   

 


