
Na podlagi 88. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 

77/16 in 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) 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, št. 007-44/2021/14 (1651-04) z dne 29. 

1. 2021 in št. 007-261/2022/12 (1643-03) z dne 14. 7. 2022 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se 13.c 

člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na določila 13. člena lahko generalni direktor Policije izjemoma odloči, da se z 

najemnikom, ki se je upokojil neposredno kot uslužbenec Policije, sklene najemno razmerje za določen 

čas enega leta z možnostjo podaljšanja do največ treh let.

(2) Službeno stanovanje se lahko odda v najem, če najemnik, zakonec oziroma partner ali ožji družinski 

član ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše.

(3) V primeru sklenitve najemne pogodbe po prvem odstavku tega člena najemnik ob nepodaljšanju

oziroma po preteku treh let  na podlagi 11. člena ni upravičen do sklenitve najemne pogodbe za službeno 

stanovanje, ki ga že zaseda, če je to v kraju, v katerem so uslužbenci na zadnjem notranjem razpisu 

pokazali zanimanje za najem in so izpolnjevali pogoje za dodelitev.

(4) Minister lahko izjemoma odloči, da se najemniku po preteku treh let ali v primeru, da mu generalni

direktor Policije najemne pogodbe ne podaljša, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, na 

podlagi vloge ponudi v najem drugo službeno stanovanje, ki je v kraju, za katerega uslužbenci na 

zadnjem notranjem razpisu niso pokazali zanimanja za najem ali pa so ga pokazali, a niso izpolnjevali 

pogojev za dodelitev. Najemniku se ponudi službeno stanovanje za določen čas največ petih let. 

Podaljšanje najemnega razmerja je mogoče le, če ob poteku najemnega razmerja aktivni uslužbenci 

Policije ne izrazijo zanimanja za stanovanje v istem kraju. 

(5) Najemnina, ki se določa z vsakokratno veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine, v 

primeru sklenitve najemne pogodbe po četrtem odstavku tega člena znaša 100 odstotkov neprofitne 

najemnine.

(6) Strokovna služba obvestilo o sklenitvi najemnega razmerja po tem členu pošlje v seznanitev 

komisiji.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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



strani Policije in MNZ.

Številka: 007-261/2022/30   (1651-01)

Datum: 

V funkciji ministrice za notranje zadeve

Sanja Ajanović Hovnik

ministrica
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