
ODPRTO PISMO JAVNOSTI IN  VODSTVU SLOVENSKE POLICIJE

Spoštovane gospe in gospodje

Kar nekaj časa sem kot nadebuden mlad policist, ki svoje delo opravlja z velikim
veseljem in ponosom bil v dilemi ali vse napisano obelodanit ali ne.  Še najbolj
sem se ustrašil dejstva, da sem po sedmih letih policijske kariere postal zaradi
opisanih vedenj in informacij skeptik in cinik, prav tako pa mi zavedanje, da sem
policist ni več bilo v takšen ponos, kot v času ko še nisem vedel  za vse umazane
podrobnosti, ki jih želim obelodaniti v tem javnem pismu.  Da zadevo obelodanim
sem  se  odločil  tudi  zaradi  prebranega  intervjuja  z  generalnim  direktorjem
slovenske policije v sobotni prilogi dela dne 27.2.2016. 

Dilema  se  mi  je  pojavila  že  takrat,  ko  me  je  moj  sindikalni  kolega  prosil  za
»nespodobno« uslugo (ustaviti ministra v interesu zastraševanja s ciljem zvišanja
plač) in mi po eni strani izkazal veliko zaupanje, saj mi je brez pomislekov pokazal
tudi že ustaljen način koordinacije in komunikacije, ki bi privedla do realizacije
opisanega. Zaupanje mojega kolega sem zlorabil  že s tem, da sem v trenutku
njegove nepazljivosti fotografiral  facee book stran, kjer so potekala dogovarjanja
in  napeljevanja  s  končnim  ciljem  preizkusa  alkoholiziranosti  pri  ministru
Koprivnikarju.  Zaupanje pa sem zlorabil še bolj s tem, da sem zadevo obelodanil.
Za  takšen  drastičen  korak  sem se  odločil  zaradi  tega,  ker  smatram,  da  smo
policisti zadnji, ki bi si lahko privoščili takšne konstrukte in zlorabe sistema, kot je
bil izpeljan pri ministru Koprivnikarju. Prav tako mislim, da je sindikat tisti, ki bi
moral bedeti nad moralnim delovanjem policistov, ne pa, da je sam organizator
dejavnosti, ki so bolj podobne tistim iz filmov o italijanski in ameriški mafiji, ki je
izsiljevala in grozila poštenim politikom in drugim. Slovenska policija si takšnega
sindikalnega dela ne zasluži, Slovenija pa takšnih policistov ne potrebuje.    Za
takšen korak sem se odločil z upanjem, da so slovenski politiki dovolj zreli, da
moje pisanje ne bo vplivalo na izid pogajanj,  kajti  slovenska policija si  zasluži
boljše pogoje in boljši standard, kot pa ga ima sedaj. 

Drugi  razlog,  ki  pa  me je  privedel  do  odločitve,  da  to  moram objaviti,  pa  je
ugotovitev, da se predsednik sindikata Zoran Petrovič redno srečuje s poslancem
SDS  g.  Gorenak  Vinkom.  Kolegi  policisti,  ki  opravljajo  delo  v  Ljubljani  so  mi
večkrat  povedali,  da  se  redno  srečujeta  v  MAXIM  oziroma  MAXIMARKETU
restavraciji-kavarni. Njihova ugotovitev je bila, da se vedno po takšnih srečanjih
začnejo  pojavljati  napadi  bodisi  na  ministrico  za  notranje  zadeve,  bodisi  na
generalnega direktorja slovenske policije. Moram reči, da kolegom, ki so mi to
povedal verjamem, saj gre za policiste, ki so apolitični in večina njih niso člani
policijskega sindikata. Zaradi slednjih informacij sem se začel spraševati kdo v tej
umazani igri  zlorablja koga. Na koncu mi je popolnoma vseeno ali  g.  Gorenak
oziroma  politična  stranka  SDS  zlorablja  policijski  sindikat  z  interesom
destabilizacije vlade ali policijski sindikat zlorablja SDS z interesom  lobiranja za
politično  moč  pri  pogajanjih  z  vlado.  Vem  in  prepričan  sem  edino  to,  da  se
SLOVENSKA POLICIJA zlorablja za sindikalno politične obračune in merjenje moči,
kar  pa je,  vsaj  za nadaljnjo usodo slovenske policije  in  policistov nedopustno.
Slovenski policisti pa si takšnega madeža ne zaslužimo. 



Zaradi opisanega sem se odločil, da obelodanim stvari, ki so po mojem mnenju
na meji zakonitosti,  vsekakor pa niso v skladu z likom slovenskega policista in
niso niti približek stanja v slovenski policiji.  

Vse, ki morajo in lahko v slovenskih državnih institucijah kaj storijo prosim, da
proučijo pisanje in  priložene kopije in storijo vse kar je potrebno, da se prepreči
zloraba slovenske policije v politične in druge namene.       


