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Spoštovana gospa predsednica,

v prilogi vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje, ki ga je v zvezi z varovanjem 

predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba ministrici za notranje zadeve postavil 

poslanec mag. Dejan Kaloh.

S spoštovanjem,

mag. Tatjana Bobnar

ministrica

Priloga:

Odgovor ministrice

Poslano:

Naslovniku po e-pošti

Državni zbor Republike Slovenije

Predsednica mag. Urška Klakočar Zupančič

gp@dz-rs.si



Odgovor ministrice za notranje zadeve na pisno poslansko vprašanje poslanca mag. 

Dejana Kaloha

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Kaloh je 7. 12. 2022 preko 

predsednice Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urške Klakočar Zupančič ministrici za 

notranje zadeve postavil poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem predsednika Vlade Republike 

Slovenije dr. Roberta Goloba.

Ministrica za notranje zadeve odgovarja oziroma pojasnjuje:

1. Ali je ministrstvo, ki ga vodite, samo spisalo in predlagalo omenjeno uredbo ali je 

pri njenem nastanku le sodelovalo? Če je le sodelovalo, prosim za pojasnilo, kdo 

je pobudnik takšne uredbe? 

Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije nismo napisali v Ministrstvu za 

notranje zadeve, niti nismo sodelovali pri njenem nastanku. V IPP se vodi pod EVA številko 2022-

1511-0007, kar pomeni, da je nastala v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije. Smo 

pa v Ministrstvu za notranje zadeve pripravili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje Policija (EVA: 

2022-1711-0013). V tej uredbi je bil na predlog GSV 6. člen v delu, ki se nanaša na varovanje 

predsednika Vlade Republike Slovenije, spremenjen tako, da se predsednik Vlade Republike 

Slovenije varuje v skladu s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije. Zaradi načrtovanih 

sprememb te Uredbe je GSV 9. junija 2022 sklical usklajevalni sestanek, ki sta se ga poleg dveh 

predstavnic GSV udeležila tudi dva predstavnika MNZ in dva predstavnika Policije, Centra za 

varovanje in zaščito. Vlada Republike Slovenije je sklep o izdaji Uredbe sprejela 28. julija 2022 

pod št. 00704-218/2022/3.

2. Ali je Generalna policijska uprava soglašala z vsebino omenjene uredbe? 

V policiji niso sodelovali pri pripravi Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022), temveč so zanjo izvedeli, ko je bila objavljena v 

Uradnem listu.

3. Ali ste vi osebno na seji Vlade RS omenjeno uredbo podprli ali ne? Če da, zakaj da, 

če ne, zakaj ne? 

Predlog Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije se je obravnaval na 10. redni 

seji Vlade Republike Slovenije, dne 28. 7. 2022 pod točko 4B. Seje Vlade Republike Slovenije se 

je zaradi moje odsotnosti udeležil državni sekretar dr. Branko Lobnikar. Glasovanja pod navedeno 

točko ni bilo. V zapisniku te seje vlade ni zabeleženo, da bi pod to točko potekala razprava. 

4. Na podlagi katere analize je prišlo do odločitve, da bo predsednika vlade in njegove 

družinske člane varovala samostojna policijska enota znotraj Generalnega 

sekretariata Vlade RS, ki ne bo podrejena generalnemu direktorju policije oziroma 

notranji ministrici? 

Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.  

5. Kdo je tovrstno analizo pripravljal?

Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.  



6. Ali bodo imeli policisti znotraj GSV RS vsa policijska pooblastila ali bodo omejena? 

Če bodo omejena, prosim za podatek, katera policijska pooblastila bodo imeli in 

katerih ne? 

Na podlagi Uredbe o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije se varovanje predsednika 

Vlade Republike Slovenije in njegovih družinskih članov izvaja v okviru Generalnega sekretariata 

Vlade Republike Slovenije. V ta namen je bilo iz policije na Generalni sekretariat Vlade Republike

Slovenije premeščeno potrebno število policistk oziroma policistov. Glede na to, da policisti 

opravljajo iste naloge (varovanje predsednika Vlade Republike Slovenije) vendar v drugem 

državnem organu, menim da imajo enaka pooblastila kot so jih imeli, ko so te naloge opravljali v 

policiji. 

Menim pa, da so izjema tisti zakoni, ki za izvajanje nalog oziroma nadzor nad izvajanjem določb 

posameznega zakona pooblaščajo policijo kot organ in ne policiste. Tako na primer Zakon o 

kazenskem postopku v prvem odstavku 148. člena določa, če so podani razlogi za sum, da je 

bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policija

ukreniti potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije 

ali ne pobegne… 

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 

161/21 – popr.) v prvem odstavku 13. člena določa, da nadzor nad izvrševanjem določb tega 

zakona izvaja policija. Tudi Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 

139/20) v prvem odstavku 27. člena določa, da je za nadzor nad izvajanjem tega zakona je 

pristojna policija. 

Zaradi navedenega je policija podala pobudo za spremembo oz. dopolnitev prvega odstavka 69. 

člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji z namenom, da bi se določneje uredilo, da imajo 

policisti, ki so zaradi varovanja oseb premeščeni v drug državni organ, v katerem navedene 

naloge opravljajo kot policisti, pravico izvajati vsa policijska pooblastila, kot jih imajo policisti na 

podlagi zakona, ki določa naloge in pooblastila policije in drugih predpisov. Pripravljen je bil tudi 

osnutek člena, ki pa je še v notranjem usklajevanju.

7. Kako in po katerih kriterijih bodo potekali izbirni postopki med policisti, ki bodo 

izbrani za delo v GS Vlade RS? 

Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.  

8. Ali bodo plače policistov, ki bodo delali v GS Vlade RS, enake, kot jih imajo v 

Centru za varovanje in zaščito? Če bodo višji, prosim za podatek, za koliko bodo 

višje in zakaj? 

S podatki o plačah policistov, ki so bili premeščeni v Generalni sekretariat Vlade Republike 

Slovenije, v Ministrstvu za notranje zadeve ne razpolagamo. 

9. Ali so bili v skladu s prvim odstavkom 3. člena omenjene uredbe policisti že 

premeščeni iz Centra za varovanje in zaščito ali Policije v GS Vlade RS in koliko je 

bilo premeščenih? V skladu s prvim odstavkom 5. člena omenjene uredbe bi morali 

biti premeščeni že 15. dan po sprejemu omenjene uredb. Če ta naloga še ni bila 

realizirana, prosim za podatek zakaj še ni bila realizirana? 

Iz Policije je bilo na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije premeščenih 12 policistov. 

Datume premestitev je predlagal Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. 



10. Ali sta Policija in GS Vlade RS v skladu z drugim odstavkom 3. člena omenjene 

uredbe že sklenili ustrezen sporazum? Če sta ga sklenili, vas naprošam za izvod 

takega sporazuma? 

Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.  

11. S katerimi organi in organizacijami v skladu s tretjim odstavkom 3. člena omenjene 

uredbe je ali GS Vlade RS sklenil ustrezne sporazume in v kakšni obliki? V skladu 

z drugim odstavkom 5. člena omenjene uredbe bi taki sporazumi morali biti 

sklenjeni že 15. dan po uveljavitvi omenjene uredbe. Če ti sporazumi še niso bili 

realizirani, me zanima, zakaj do realizacije ni prišlo? 

Menim, da na to vprašanje lahko odgovori le Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.  
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