
Pravna podlaga za zagotavljanje pomo či policije 
 
 
Policija je  na podlagi 23. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98 s spremembami) 
dolžna zagotavljati pomo č državnim organom, samoupravnim lokalnim skupnostim, 
zavodom, organizacijam, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom 
posameznikom oziroma posameznikom, ki imajo na podlagi zakona javno pooblastilo za 
opravljanje nekaterih funkcij uprave (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), če pri izvrševanju 
svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali  če to utemeljeno pri čakujejo. 
 
Policija zagotavlja pomoč upravičencem na podlagi pisnega zahtevka upravičenca, kadar 
okoliščine tak pisni zahtevek brez škode zaradi odlašanja časovno dopuščajo. 
 
Upravičenec mora zahtevek poslati pristojni policijski postaji najmanj tri dni pred opravljanjem 
nalog. V zahtevku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je potrebno zagotoviti pomoč 
policistov, in zakonska podlaga, na kateri temelji zahteva. 
 
Pred začetkom opravljanja nalog upravičenca morajo policisti opozoriti zavezanca ali druge 
osebe, da bodo zoper njih uporabili prisilna sredstva, če bodo ovirali opravljanje nalog 
upravičenca. 
 
Policisti ne smejo sami opravljati dejanj, za opravljanje katerih je pristojen upravičenec. 
 
V primerih, ko policisti pri zagotavljanju pomoči pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega 
števila oseb, lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in zadrževanje na 
določenem območju ali v določenem objektu. 
 
Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje upravnih nalog upravičenca ali ogrožajo 
življenje ljudi, lahko policisti odstranijo oziroma ukrepajo v skladu z zakonom. 
 
Izvršitelji so upravičeni zaprositi za pomoč policije na podlagi 51. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 s spremembami). 
 
Na podlagi zgoraj navedenih zakonskih določb je policija ob prejemu zahtevka za nudenje 
pomoči dolžna preveriti, ali je subjekt, ki prosi policijo  za pomo č, upravi čen do pomo či 
policije  (policija preveri, če je naveden med subjekti, ki so našteti v 23. členu Zakona o 
policiji) in če je v zahtevku navedel zakonsko podlago, na kateri temelji njegova zahteva (v 
primeru izvršiteljev je to zgoraj citirani 51. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju). Bistveni so 
tudi razlogi, ki jih je upravi čenec navedel v zahtevku, saj na podlagi teh okoliš čin 
policija oceni situacijo, kar predstavlja podlago z a zagotovitev zadostnega števila 
policistov, ki bodo nudili pomo č. 
 
Policija ni upravi čena in tudi dejansko ne preverja, ali je sklep ali drugi akt, ki je 
podlaga za dejanja izvršitelja, pravnomo čen in izvršljiv, saj za to ni pristojna.  Navedeno 
preverjanje je v pristojnosti izvršitelja.  
 
Na podlagi določb 52. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju lahko stranka, ali udeleženec v 
postopku, ki meni, da je izvršitelj ravnal nepravilno, zahteva z vlogo od sodišča, naj odpravi 
nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju 
izvršbe. Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je vložnik to zahteval. O 
nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju izvršbe, je sodišče dolžno obvestiti ministra, 
pristojnega za pravosodje, in zbornico izvršiteljev. 
 
 


