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EPA 0467-VIII

Komisija Državnega sveta za državno ureditev je, na podlagi drugega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji
(ZODPol-E) - skrajšani postopek
Komisija za državno ureditev (v nadaljevanju: komisija) je na 22. redni seji 24. 4.
2019 obravnavala Predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v
policiji (ZODPol-E), EPA 0467-VIII (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju:
predlagatelj).
Komisija podpira predlog zakona.
***

Predlagatelj je predstavil namen novele zakona. Na podlagi 6. člena Zakona o stavki
so Vlada Republike Slovenije, Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov
Slovenije decembra 2018 sklenili Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, s
katerim se je Vlada RS zavezala, da bo v roku 60 dni po podpisu sporazuma v
zakonodajni postopek vložila predlog novele ZODPol ter uredila področje, ki se
nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov. S predlaganimi
rešitvami se uresničuje zahteva iz 4. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih
zahtev.
Predlog zakona določa posebna delovna mesta na področju poklicnega zavarovanja,
ki bodo uvrščena v višjo oziroma 5. skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja.
Delovna mesta in skupino dodatnega pokojninskega zavarovanja bo določil minister
v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Sama sprememba zakona se nanaša na približno 250 delovnih mest policistov, ki
bodo uvršena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Prispevna

stopnja za ta delovna mesta se bo zato povečala z 8,4 na 8,8 %, skupne finančne
posledice pa bodo približno 1750 evrov na mesec, to je približno 21.000 evrov na
leto.
***
Komisija je predlog zakona podprla. Državne svetnike je zanimalo, kako potekajo
pogajanja glede nove stavkovne grožnje policistov. Predstavnik Ministrstva za
notranje zadeve je pojasnil, da potekajo razgovori z obema policijskima sindikatoma
o vprašanjih mase plač in drugih zahtevah policistov. Vodstvo Ministrstva za notranje
zadeve in Policije želijo v socialnim dialogu, skupaj s sindikatoma, doseči ustrezen
dogovor.
Komisija je pri predlagateljih preverjala, ali so delovna mesta in skupina dodatnega
pokojninskega zavarovanja, kar bo določil pristojni minister v aktu o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, usklajena s policijskima sindikatoma.
Predlagatelj je članom komisije zagotovil, da so predvidene rešitve usklajene s
Sindikatom policistov Slovenije in s Policijskim sindikatom Slovenije, vsi dogovori pa
izhajajo iz podpisanega Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev decembra
2018.

***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Marjan Maučec.
Rajko Fajt, l.r.
predsednik
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