
Reorganizacija policije na regijski ravni v številk ah: 
 
• Število policijskih uprav v Republiki Sloveniji je z 11 zmanjšano na 8. 

• Skupno število sistemiziranih delovnih mest v Policiji se bo zmanjšalo za 57. Od tega 54 
delovnih mest v administrativnih enotah in 3 delovna mesta v operativnih enotah. 

• Število delovnih mest v administrativnih enotah novih policijskih uprav  se bo 
skupno zmanjšalo  za 136. V operativne enote novih PU je prenešenih 73 delovnih 
mest, 7 v enote PU Ljubljana in 3 v Generalno policijsko upravo, ukinjenih pa je 54 
nezasedenih delovnih mest (1 delovno mesto je prenešeno iz operativne enote na 
administrativno enoto, kar je skupaj 136 delovnih mest). 

• Število delovnih mest v operativnih enotah novih policijskih uprav je na lokalni  in 
regionalni  ravni povečano  za 68 delovnih mest in 74 prerazporejenih že zaposlenih 
javnih uslužbencev, od tega:  

o na lokalni ravni za 57 delovnih mest in 58 prerazporejenih že zaposlenih 
javnih uslužbencev, od tega:  

• za 34 uradniških delovnih mest (delovna mesta policistov) in 30 
prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev,  

• za 23 strokovno-tehničnih delovnih mest (delovna mesta drugih 
delavcev policije) in 28 prerazporejenih že zaposlenih javnih 
uslužbencev. 

o na regionalni ravni (v enotah kriminalistične policije) za 11 delovnih mest in 15 
prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev, od tega:  

• za 8 uradniških delovnih mest (delovna mesta kriminalistov) in 
13 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev,  

• za 3 strokovno tehnična delovna mesta (delovna mesta drugih 
delavcev policije) in 2 prerazporejena že zaposlena javna 
uslužbenca. 

• Strošek nove zaposlitve in usposabljanja števila operativnih delavcev oziroma policistov, 
ki jih je policija pridobila z reorganizacijo, bi na ravni osemnajstmesečnega 
usposabljanja znašal okoli 1.000.000,00 evrov.  

• Nova Policijska uprava Celje ima skupno 53 manj sistemiziranih in 37 manj zasedenih 
delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je prenešenih 42 
delovnih mest in prerazporejenih 36 javnih uslužbencev (od tega v Policijsko postajo 
vodnikov službenih psov Celje 25 delovnih mest in 21 javnih uslužbencev).    

• Nova Policijska uprava Novo Mesto ima skupno 60 manj sistemiziranih in 39 manj 
zasedenih delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je 
prenešenih 43 delovnih mest in prerazporejenih 39 javnih uslužbencev (od tega v 
Policijsko postajo vodnikov službenih psov Novo mesto 21 delovnih mest in 18 javnih 
uslužbencev). 

• Nova Policijska uprava Koper ima skupno 72 manj sistemiziranih in 43 manj zasedenih 
delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je prenešenih 39 
delovnih mest in prerazporejenih 37 javnih uslužbencev (od tega v Policijsko postajo 
vodnikov službenih psov Koper 19 delovnih mest in 18 javnih uslužbencev). 



• Z oblikovanjem nove Policijske uprave Koper je v Policijsko upravo Ljubljana 
prerazporejenih 6 javnih uslužbencev (od tega 5 z delovnimi mesti) in sicer 4 javni 
uslužbenci na regionalno in 2 javna uslužbenca na lokalno raven (policijske postaje). V 
Policijsko upravo Ljubljana je presistemizirana tudi Policijska postaja Cerknica, kjer je 
sistemiziranih 76 in zasedenih 64 delovnih mest. 

• Zmanjšanje zneska za položajni dodatek zaradi reorganizacije bo na letni ravni znašal  
10.479,92 evrov. 

• 147 javnih uslužbencev se bo zaradi reorganizacije na delo vozilo v drug kraj. Glede na 
podatke o dosedanjih izplačilih za prevozne stroške se bo obseg stroškov izplačil na 
letni ravni predvidoma povečal za 342.000,00 evrov (srednja vrednost med minimalnim 
in maksimalnim možnim zneskom). 

• Zaradi selitev enot na druge lokacije bodo nastali investicijski stroški v znesku 
60.000,00 evrov in materialni stroški v višini 17.000,00 evrov. 

• Zaradi najema dodatnih poslovnih prostorov za Policijsko upravo Celje bodo nastali 
stroški v letni višini 60.000,00 evrov. Ta strošek ni v celoti povezan z reorganizacijo, saj 
bi bilo treba dodatne prostore najeti v vsakem primeru. 

• Policija ne bo več potrebovala enega lastnega objekta v vrednosti 155.200,00 evrov. Ta 
objekt bo prodala. 

• Policija ne bo več potrebovala treh najetih prostorov in bo odpovedala tri najemne 
pogodbe v skupni letni vrednosti 80.272,00 evrov. 

• Zaradi opustitve objektov se bodo stroški obratovanja na letni ravni znižali za 19.230,00 
evrov. 

• Stroški  investicij in investicijskega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega 
sistema zaradi selitev bodo znašali 346.000,00 evrov.  

• Kumulativno bodo stroški, nastali z reorganizacijo, znašali približno 825.000,00 evrov, 
prihranki pa približno 1.265.181.92 evrov. Razlika bo znašala približno + 440,181,92 
evrov. 

 
 


