
Na podlagi 88. 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, 200/20 in 172/21) ministrica za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJI SLUŽBENIH STANOVANJ, SAMSKIH 

SOB IN LEŽIŠČ V SAMSKIH SOBAH MINISTRSTVA ZA
NOTRANJE ZADEVE ZA POTREBE POLICIJE

1. člen

V Pravilniku o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje 
zadeve za potrebe policije (št. 007-28/2014/23 (15231-01) z dne 30. 5. 2014, št. 007-458/2015/5 (15231-
01) z dne 3. 12. 2015, št. 007-48/2017/4 (15231-01) z dne 26. 6. 2017, št. 007-34/2018/1 (15231-04) z 
dne 29. 1. 2018, št. 007-401/2020/ (1651-04)) z dne 3. 12. 2020 in št. 007-44/2021/14 (1651-04) z dne 
29. 1. 2021 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se doda 50.a člen, ki se glasi:

»(1) Ne glede na določbe 16., 48. in 49. člena tega pravilnika lahko komisija v izjemnih primerih na 
podlagi pisne vloge organizacije s področja kriznega upravljanja in vodenja (zaščitno-reševalna, 
zdravstvena, obveščevalna, obrambno-vojaška, protiteroristična, epidemiološka in okoljevarstvena 
dejavnost) zaradi smotrnejšega gospodarjenja stanovanje, za katero na zadnjih dveh notranjih razpisih ni 
bilo izkazanega zanimanja uslužbencev Policije, dodeli osebi, ki je zaposlena v navedeni organizaciji. 

(2) Najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, a ne dlje kot traja 
zaposlitev osebe, zaposlene pri organizaciji iz prejšnjega odstavka. Če se med veljavnostjo te najemne 
pogodbe pri uslužbencih Policije pokaže zanimanje oziroma potreba po najemu stanovanja, se lahko 
pogodba, sklenjena na podlagi prvega odstavka tega člena, odpove s trimesečnim odpovednim rokom. 
  
(3) Za podaljšanje najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena mora najemnik zaprositi najmanj 90 
dni pred potekom najemnega razmerja.

(4) Najemnina, ki se določa z vsakokrat veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine, znaša 
100 odstotkov neprofitne najemnine.«.

2. člen

V prvem odstavku 54. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– zaposlenim v organizacijah iz prvega odstavka 50.a člena.«.

Tretji odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) V primerih iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka se lahko dodeli le samska soba v 
samskem domu ali stanovanjski enoti, izjemoma pa tudi v objektu policijske postaje, če je dostop do 
samske sobe ločen od vhoda v policijsko postajo.«.

Četrti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) O dodelitvi samske sobe ali ležišča v njej na predlog strokovne službe, notranje organizacijske 
enote GPU ali PU odloči generalni direktor policije na podlagi podatkov strokovne službe o prostih 
zmogljivostih.«.

Peti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pogodba o uporabi se sklene za določen čas, in sicer za največ pet let v primeru iz prve alineje 



prvega odstavka tega člena ter za največ eno leto v primeru iz druge, tretje in četrte alineje prvega 
odstavka tega člena. Pogodbo je mogoče podaljšati, če na nekem območju ni potreb po dodelitvi 
samske sobe ali ležišča v njej uslužbencem Policije v skladu z 52. členom tega pravilnika.«.

3. člen

V 57. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi: 

»– če uporabniku preneha delovno razmerje v Policiji, na MNZ, v organu državne uprave, na Državnem 
odvetništvu Republike Slovenije ali v organizaciji iz prvega odstavka 50.a člena,«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu. Objavi se na intranetu Policije in MNZ ter na spletni 
strani Policije in MNZ.

Številka: 007-261/2022/12 (1643-03) Mag. Tatjana Bobnar
Datum: 14. 7. 2022 ministrica
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