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Številka  007-538/2013 

Ljubljana,   9. 12. 2013

EVA  2013-1711-0073

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije – predlog za  
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-
1G) in drugega odstavka 30. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 
15/13),  je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ..... sprejela naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije 
(EVA 2013-1711-0073) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tanja Šarabon
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
      - mag. Srečko Jarc, direktor Uprave uniformirane policije
      - Stanislav Veniger, generalni direktor policije

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 



Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

5. Kratek povzetek gradiva
Zakon organiziranosti in delu v policiji Vladi RS nalaga, da s podzakonskim aktom določi barvo in 
oznake vozil in plovil ter posebno opremo in oborožitev policije. Uredba bistveno ne spreminja 
sedanje ureditve.

6. Presoja posledic
a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 

tekočem in naslednjih treh letih
NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

Uredba nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA 
Datum objave: 22.10.2013
Zainteresirana javnost ni vložila mnenj in pripomb.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za finance,
- Službi Vlade RS za zakonodajo

Ministrstvo za finance nima pripomb. S Službo vlade RS za zakonodajo pa smo se v 
razgovoru v celoti uskladili glede njihovih pripomb. 

Datum pošiljanja: 25.10.2013
v celotiGradivo je usklajeno:

10. Gradivo je lektorirano                DA

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva

NE
b) za nujnost obravnave

NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti

NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti         DA 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade         DA

dr. Gregor Virant
MINISTER

PRILOGE: 
- predlog sklepa
- jedro gradiva
- mnenja



Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-
1G) in drugega odstavka 30. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 
15/13),  je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ..... sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi 
policije (EVA 2013-1711-0073) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Tanja Šarabon
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za notranje zadeve 
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.



                                                                                                    
                                                                                                    PREDLOG

                                                                                                                   EVA 2013-1711-0073

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list 
RS, št 15/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 

o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije

1. člen

Ta uredba določa barvo in oznake vozil in plovil policije, oborožitev ter posebno opremo 
policije.

2. člen

Vozila in plovila policije po tej uredbi so: 

- kolesa (patruljna, civilna), 
- motorna kolesa (specialna patruljna, civilna), 
- osebna vozila (specialna patruljna, civilna specialna patruljna, specialna blindirana, civilna), 
- terenska vozila (specialna patruljna, civilna specialna patruljna, specialna blindirana, civilna), 
- kombinirana vozila (specialna patruljna, civilna specialna patruljna, specialna blindirana,   
  civilna),
- druga vozila (tovorna, priklopna in oklepna vozila, avtobusi), 
- vodna in zračna plovila in
- druga prevozna sredstva. 

3. člen

(1) Patruljna kolesa so bele, modre, sive ali črne barve ali v kombinaciji teh barv, civilna kolesa 
so različnih barv. 

(2) Specialna patruljna motorna kolesa so belo-modro-rumene barve, civilna motorna kolesa so 
različnih barv.

(3) Osebna, terenska in kombinirana vozila so različnih barv, razen osebnih specialnih 
patruljnih, terenskih specialnih patruljnih in kombiniranih specialnih patruljnih vozil, ki so belo-
modre barve ali belo-modro-rumene barve. 

(4) Vodna plovila so bele, modre, zelene, sive ali črne barve.

(5) Zračna plovila so modre ali belo-modre barve. 

(6) Druga vozila ter druga prevozna sredstva so različnih barv. 

4. člen

(1) Osebna specialna patruljna, terenska specialna patruljna in kombinirana specialna patruljna 
vozila ter zračna in vodna plovila imajo napis POLICIJA in posebne odsevne nalepke. Na 
vozilih so lahko nameščeni tudi drugi napisi obvestilne narave, ki se nanašajo na vsebino 
opravljanja nalog policije. Pri izvedbi posameznih nalog so vodna plovila lahko tudi brez napisa
POLICIJA in posebnih odsevnih nalepk.

(2) Izvedbe napisov, znakov in nalepk so odvisne od velikosti in tipov vozil in plovil. 



5. člen

(1) Vozila in vodna plovila iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen motornih koles do 350 
ccm, imajo vgrajene naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov ter registrsko 
oznako P (policija). 

(2) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov imajo tudi osebna (civilna 
specialna patruljna in specialna blindirana), terenska (civilna specialna patruljna in civilna 
specialna blindirana) in kombinirana (civilna specialna patruljna in civilna specialna blindirana) 
vozila.

(3) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov ter registrsko oznako P (policija) 
imajo lahko tudi civilna vozila policije.

6. člen

Oborožitev policije sestavljajo: revolverji, polavtomatsko in avtomatsko kratko in dolgocevno 
strelno orožje,  ostrostrelne puške, puške šibrenice, zračno orožje, orožje za omamljanje živali, 
pirotehnična in eksplozivna sredstva, plinska sredstva, ročna bomba ali izstrelek z zvočnim, 
svetlobnim ali dimnim učinkom oziroma s kombinacijo navedenih učinkov, gumijasti izstrelki, 
sredstva za označevanje oseb, pištole, puške, bombometi in lanserji za izstreljevanje plinskih in 
drugih sredstev za pasivizacijo ter strelivo, pribor in dodatki za orožje.       

7. člen

Posebno opremo policije sestavljajo: oprema za nadzor cestnega prometa, oprema za nadzor 
državne meje, kriminalistično-tehnična in forenzična oprema, specialna operativna tehnika, 
posebna tehnična sredstva, posebni tehnični pripomočki in posebna zaščitna oprema, oprema 
za živali, informacijska oprema, telekomunikacijska oprema, oprema in pripomočki za 
usposabljanje ter oprema za vzdrževanje psihofizične pripravljenosti.

8. člen

Z namenom testiranja lahko policisti uporabljajo tudi vozila, plovila ter posebno opremo, ki ni 
tipizirana. Prisilnih sredstev ni dovoljeno testirati pri opravljanju nalog policije.
     

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen

Barvo vozil policije, ki so v uporabi na dan uveljavitve te uredbe, je treba uskladiti z določbami 
te uredbe v osmih letih od njene uveljavitve. 

10. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in 
posebni opremi policije (Uradni list RS, št. 45/06, 32/07 in 15/13 – ZODPol).

11. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 2013-1711-0073

                                                                                                              Vlada Republike Slovenije



Obrazložitev:

Nova uredba je pripravljena na podlagi novega Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. list 
RS, št. 15/13), ki je razveljavil doslej veljavno uredbo. Glede na sedanjo ureditev so pomembne 
novosti sledeče:
- zaradi večje vidnosti vozil policije se v uredbi spreminjajo nekatere barve vozil (dodana 
rumena barva), vendar to nima finančnih posledic, ker je določeno osemletno prehodno 
obdobje. V tem času pa bodo obstoječa vozila že izločena iz uporabe. 
- v 4. členu je določena izjema, ki omogoča, da se pri izvedbi posameznih nalog uporabljajo 
vodna plovila brez napisa POLICIJA in posebnih odsevnih nalepk. To je potrebno pri opravljanju 
določenih nevarnih nalog policije, ko je zaradi taktike delovanja enot treba zagotoviti 
neprepoznavnost in maksimalno zakritost plovila policije (primer zajetja talcev na morju). 
Podobno je tudi v primeru zaščite in reševanje, ko za prevoz na ogrožena območja in 
opravljane nalog policija uporablja čolne drugih državnih organov.   
- 8. člen omogoča, da policija novo opremo pred nakupom, zaradi učinkovitosti, racionalnosti in 
varčevalnega pristopa pred uvedbo v delo policije ustrezno preizkusi. Ob tem je treba poudariti, 
da prisilna sredstva testirajo izključno v enotah policije in ne pri opravljanju nalog.
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