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Zadeva: Napredovalno obdobje kandidatov za policiste za varovanje zunanje 
meje EU - odgovor

Zveza: PSS-15/2019-232/4, 13. 5. 2020 in SPS 3643/OBC-44/2020/1

Z dopisoma navedenima pod zvezo ste postavili vprašanje glede postopkov preverjanja 
izpolnjevanja pogojev za napredovanje za prve tri generacije policistov, ki so se usposabljali na 
delovnem mestu kandidat za policista EU. V zvezi s tem podajamo pojasnilo.

V skladu z dopisom policije, št. 100-1525/2019/2, 5. 12. 2019, je MNZ, Urad za organizacijo in 
kadre, pristopil k preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje policistov, ki so se 
usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU. Ob pripravi podatkov je bilo 
ugotovljeno, da je treba za 427 policistov za vsakega posebej preveriti izpolnjevanje pogojev za 
napredovanje v plačnem razredu za celotno obdobje zaposlitve v Policiji, upoštevaje, da se 
obdobje usposabljanja šteje v napredovalno obdobje. Pregleduje se, kako so policisti dejansko 
napredovali ali so bili premeščeni na zahtevnejša delovna mesta ter na podlagi ugotovljenega 
pripravlja pregled obdobij poračuna in razlika v plačnem razredu za ta obdobja. 

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in zdravje 
ljudi, so bili zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije na območju Republike Slovenije sprejeti 
številni ukrepi. V MNZ so se v času epidemije izvajale nujne dejavnosti, pri čemer je bilo 
odločeno, da je za nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi nujno izvajanje 
temeljnih podpornih dejavnosti za zagotavljanje normalnega delovnega procesa, kamor sodi 
tudi upravljanje s človeškimi viri. V Službi za kadrovske zadeve Urada za organizacijo in kadre 
so se med drugimi izvajale nujne naloge:
- izvajanje zaposlitvenih postopkov v zvezi z nujnimi zaposlitvami,
- izvajanje postopkov v zvezi z nujnimi premestitvami ter začasnimi premestitvami in 

napotitvami,
- priprava sklepov za odrejanje drugih nalog (95. člen ZJU),
- priprava sklepov za odrejanje manj zahtevnega dela (99. člen ZJU),
- priprava sklepov za odrejanje dela na domu,
- priprava sklepov za odrejanje čakanja na delo
- vnos podatkov za reden obračun plač (plače, ODPZ, KDPZ, C223, C070…) ter
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- aktivnosti v zvezi z rednim napredovanjem javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive 
(roke določa uredba).

Ob opravljanju vseh zgoraj navedenih nujnih nalog je preverjanje izpolnjevanja pogojev za 
policiste, ki so se usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU upočasnjeno, 
vendar predvidevamo, da bodo vsa preverjanja in delovnopravni akti pripravljeni do septembra.

Delovnopravni akti bodo za vse policiste, ki so upravičeni do poračuna razlike v plačnih razredih 
zaradi napredovanja izdani sočasno. Pri tem želimo poudariti, da gre pri vsakem policistu za 
drugačno dejansko stanje in opozoriti na dejstvo, da imajo nekateri policisti za posamezna 
obdobja tudi negativno razliko v plači, zato je treba vsakega posameznika obravnavati 
individualno. 

V zvezi z navedbami SPS, glede ocen za leto 2009, za 4. generacijo policistov, ki so se v 
obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU 
vas seznanjamo, da bodo vse policijske uprave pozvane, da še enkrat za vsakega 
posameznika preverijo ali je bil ocenjen ter ponovno preverijo izpolnjevanje pogojev za 
napredovanje in v primeru ugotovljenih nepravilnosti to sporočijo MNZ, Uradu za organizacijo in 
kadre.

S spoštovanjem,

Aleš Hojs
minister

Poslano:
- naslovnikoma po e-pošti
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