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ZADEVA: Uredba o spremembah Uredbe o pomožni policiji (EVA 2020-1711-0034) – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pomožni policiji in jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

                Dr. Božo Predalič
           generalni sekretar vlade

Priloga:

 predlog uredbe.

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
� mag. Lado Bradač, generalni direktor, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Predlagane spremembe Uredbe o pomožni policiji bodo imele finančne posledice za državni 
proračun. Predlog uredbe nima posledic za druga javnofinančna sredstva.

Pomožni policisti opravljajo naloge policije na podlagi sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v 
pomožni policiji. Pomožnih policistov je 571.

V skladu s 16. in 17. členom Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) so pomožni policisti 
upravičeni do plačila med usposabljanjem in plačila za opravljanje nalog policije, pri čemer je kot 
osnova za plačilo določena osnovna plača javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu. Izhodišče za 
plačilo med usposabljanjem in plačilo za opravljanje nalog policije je bilo ob sprejemanju Uredbe o 
pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji (Uradni list RS, št. 119/07, 15/13 –
ZODPol in 51/14) izenačeno s takratnim izhodiščnim plačnim razredom policista v nazivu policist III.
V tem času se je izhodiščni plačni razred za policista spremenil (24. plačni razred), zato se predlaga, 
da se Uredba o pomožni policiji spremeni tako, da se sledi trenutnemu izhodiščnemu plačnemu 
razredu za policista oziroma se pomožnemu policistu določi 24. plačni razred javnega uslužbenca.

Z določitvijo 24. plačnega razreda bi se izdatki iz naslova pomožne policije (delovna obveza in 
usposabljanje) povečali za približno 302.602 eurov letno.



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 

75.651 302.603

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

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

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Dr. Anton Olaj
                                      državni sekretar                                    

Priloge:
predlog sklepa vlade,
predlog uredbe.



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pomožni policiji in jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

               Dr. Božo Predalič
           generalni sekretar vlade

Priloga:

 predlog uredbe.

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.



PRILOGA 3 (jedro gradiva)

PREDLOG
 (EVA 2020-1711-0034)

Na podlagi 106. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 
86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o pomožni policiji

1. člen

V Uredbi o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) se v 16. členu v prvem odstavku v drugi alineji
števnik »21.« nadomesti s števnikom »24.«.

V drugem odstavku se števnik »21.« nadomesti s števnikom »24.«.

2. člen

V 17. členu se v prvem odstavku v drugi alineji števnik »21.« nadomesti s števnikom »24.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne 1. oktobra 2020. Do takrat se uporablja Uredba o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18).

Št.
Ljubljana, dne 
EVA 2020-1711-0034

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



OBRAZLOŽITEV

Pomožni policisti opravljajo naloge policije na podlagi sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v 
pomožni policiji in so pomembna kadrovska pomoč predvsem v primerih, ko je zaradi nemotenega 
opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, v zadnjem 
času pa tudi za varovanje državne meje, saj v policiji v letu 2020 zaznavajo nadaljevanje rastočega 
trenda nezakonitih prestopov zunanje schengenske meje. Kadrovska zasedenost slovenske policije je 
povprečno 70-odstotna, na nekaterih policijskih postajah pa samo 60-odstotna ali manj. Policiji tako 
primanjkuje tudi policistov za varovanje državne meje.

V skladu s 16. in 17. členom Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) so pomožni policisti 
upravičeni do plačila med usposabljanjem in plačila za opravljanje nalog policije, pri čemer je kot 
osnova za plačilo določena osnovna plača javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu. Izhodišče za 
plačilo med usposabljanjem in plačilo za opravljanje nalog policije je bilo ob sprejemanju Uredbe o 
pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji (Uradni list RS, št. 119/07, 15/13 –
ZODPol in 51/14) izenačeno s takratnim izhodiščnim plačnim razredom policista v nazivu policist III.

V tem času se je izhodiščni plačni razred za policista spremenil (24. plačni razred), zato je treba 
ustrezno spremeniti tudi Uredbo o pomožni policiji, da bi se sledilo trenutnemu izhodiščnemu 
plačnemu razredu za policista.

Uredba začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne 1. oktobra 2020, s čimer je omogočeno, da se s pomožnimi policisti sklenejo aneksi k 
pogodbam.
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