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Številka:  219-11/2020/24 (20-04) 
Datum:  18. 10. 2020  
 
Zadeva:  Odrejanje dela policistom v civilni obleki - odgovor 
Zveza:                    vaš dokument, PSS-15/2020-215, 15.9.2020 
 
Uporaba civilne službene obleke, delovne obleke ali lastnih civilnih oblačil je urejeno v 40. a 
členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/2013-s spremembami in 
dopolnitvami), Pravilniku o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter 
čiščenju oblek in nadomestilih (Uradni list RS, št. 64/17), Pravilniku o policijski uniformi in 
nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 26/19), Aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest in nazivih v policiji in v Pravilih policije. V usmeritvah za izvrševanje novih določb oziroma 
spremenjenih in dopolnjenih določb Zakona o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol-C 
(dokument št. 007-487/2014/27 (20-09), 16. 12. 2016), je podana obrazložitev določbe 40. a 
člena ZODPol, ki se nanaša na opravljanje nalog policije v povezavi z višjo stopnjo urejenosti.  
 
Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih, v 12. členu določa, da vodja enote ali uslužbenec, 
ki ga nadomešča, lahko uniformiranim policistom odredi opravljanje določenih nalog v lastnih 
oblačilih, to pa zabeleži v razpored dela ali na drug ustrezen način. V 48. členu Pravil policije je 
navedeno, da mora biti uslužbenec policije, med opravljanjem dela, ustrezno urejen in 
opremljen. Tisti, ki opravljajo delo v civilni obleki, morajo biti primerno oblečeni, obuti in urejeni. 
Oblačila, obutev in nakit morajo biti primerni nalogam, ki jih opravljajo.  
 
Pri odrejanju opravljanja določenih nalog v lastnih oblačilih mora vodja enote upoštevati:  
 

‒ vrsto naloge (notranje/zunanje varovanje objektov, spremljanje varovanih oseb, prevozi 
varovanih oseb, ipd.),  

‒ subjektivne okoliščine (osebna zavzetost policista, uporaba lastnih oblačil, druge 
podobne okoliščine) in  

‒ objektivne okoliščine (zahtevnost delovnega mesta, strokovnost in izkušenost).  
 
Pri odrejanju policistov v kadrovsko pomoč, kot ga opisujete v vašem dopisu mora vodja enote 
odrejati naloga v lastnih oblačilih tako, da se s tem ne povzročajo  dodatne finančne obveznosti 
policistom (v smislu nakupa obleke in kravate).  
 
V primeru izkazanih potreb po kadrovski pomoči, vodja enote mora pozvati policiste, da se 
izjasnijo ali bodo opravljali dela in naloge, za katere se zahteva višja stopnja urejenosti. 



Policistom, ki imajo lastna civilna oblačila (obleko s kravato) in so jih pripravljeni uporabiti za 
opravljanje določenih nalog policije, se jim bo to tudi omogoči.  
 
V kolikor bi prišlo do poškodbe lastnega oblačila policista (njegovega posameznega dela ali v 
celoti) zaradi opravljanja nalog policije,  je upravičen do povračila sredstev za nastalo škodo, ne 
glede na vrsto oblačila.   
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Po pooblastilu v.d. generalnega direktorja policije 

mag. Danilo Jamer 
pooblaščenec za stike s sindikati 
višji policijski svetnik 
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