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Zadeva: Popravek gradiva št. 1 

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša popravek:

Predlog Zakona o organiziranosti in delu v policiji (EVA 2012-1711- 0007) .

2. Navedba ministrstev oz. vladnih služb, s katerimi je bila uskladitev dosežena:

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

3. Obrazložitev:
  

Na podlagi dodatnih usklajevanj z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo smo v 
predlogu zakona dopolnili 29. člen, ki ureja pravice in obveznosti drugih policistov, ki 
opravljajo naloge, kadar opravljajo naloge pod neposrednim vodstvom z drugim 
odstavkom, ki se glasi:
»2) Pravice in obveznosti, ki jih imajo pripadniki posebne policijske enote v času izvajanja
nalog, imajo tudi drugi policisti, ki niso pripadniki posebne  policijske enote, vendar pa pri 
opravljanju posameznih nalog dejansko opravljajo naloge pod neposrednim vodstvom 
posebne policijske enote.»

V 62. členu smo spremenili besedilo, da javni uslužbenec opravi usposabljanje v roku, ki je 
določen v predpisih o javnih uslužbencih in se popravljeno besedilo glasi:      

    »Po imenovanju v policijski ali kriminalistični naziv mora uslužbenec policije v roku, ki je za   
       to usposabljanje določen v predpisih o javnih uslužbencih opraviti usposabljanje za  
      imenovanje v naziv.”.

       V 78. členu smo črtali tretji odstavek, tako, da se sedaj spremenjen člen glasi:
»(1) Policistom, ki v Specialni enoti opravljajo posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo 
ogroženosti življenja, se za čas izvajanja nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi 
obremenitvami plača zaradi povečanega obsega v času posebnih obremenitev poveča za 
najmanj 15 do največ 30 odstotkov osnovne plače.
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(2) Odstotek povečanja plače iz prejšnjega odstavka določi vlada.".

V 119. členu, ki uvaja prehodni sistem za uveljavitev višješolskega sistema, smo v skladu 
s pripombami preoblikovali drugi in tretji odstavek. Spremenjen člen se tako glasi:

»(1) Policija začne izvajati študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz 97. 
člena tega zakona najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.

        (2) Ministrstvo v petih letih po uveljavitvi tega zakona sistemizira delovna mesta, na katerih 
policisti opravljajo naloge z višjo strokovno izobrazbo in na ta delovna mesta premesti 
policiste, ki pridobijo višjo strokovno izobrazbo. 

        (3) Policiste, ki višje strokovne izobrazbe ne bodo pridobili, se ob uveljavitvi sistemizacije iz 
prejšnjega odstavka premesti na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Če tako 
delovno mesto ni prosto, jim preneha delovno razmerja.

       (4) Naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, lahko 
opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan uveljavitve tega 
zakona najmanj 20 let delovne dobe pri opravljanju policijskih nalog in so najmanj pet let 
opravljali policijske naloge, za katere bo določena zahtevnost v skladu z drugim odstavkom 
tega člena.«.

        

       S spoštovanjem,

Dr. Vinko Gorenak
        Minister

Priloga:
- čistopis besedila

Vročiti:
- naslovniku – po e-pošti
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