
Na podlagi 6. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 102/04-UPB 2, 14/05 in 53/05), izdajam 

 
P R A V I L N I K  

o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme 
 
 
 

1. člen 

Ta pravilnik določa sistemizacijo in tipizacijo materialno-tehničnih sredstev in opreme (v nadaljevanju : 
tehnična oprema) v Generalni policijski upravi, na policijskih upravah in policijskih postajah (v 
nadaljevanju: organizacijske enote) 

 

2. člen 

Tehnična oprema je sistemizirana v skladu z organizacijo Ministrstva za notranje zadeve - Policije (v 
nadaljevanju: Policija) ter na podlagi sistemizacije del in nalog v organizacijskih enotah. Odvisna je od 
delovnega področja in pogojev dela organizacijske enote. 

V primeru sprememb akta o organizaciji in delu Policije ter sistemizacije del in nalog, se ustrezno 
spremeni tudi sistemizacija tehnične opreme. 

 

3. člen 

Za tehnično opremo se po tem pravilniku štejejo:  

• prevozna sredstva, 
• živali v Policiji in oprema zanje, 
• oprema za nadzor cestnega prometa, 
• oprema za nadzor državne meje, 
• informacijska strojna oprema, 
• telekomunikacijska oprema, 
• kriminalistično-tehnična oprema, 
• specialna operativna tehnika, 
• oborožitev,  
• plinska sredstva,  
• posebna tehnična sredstva, posebni tehnični pripomočki in posebna zaščitna oprema,  
• birotehnična oprema in  
• oprema delavnic  

 

4. člen 

Sistemizacija tehnične opreme v posameznih organizacijskih enotah je sestavni del tega pravilnika. 

 

 

 



5. člen 

Sistemizacija tehnične opreme enot na sklic (Posebna policijska enota, mirovne enote, ipd.), enot 
policije za delo v izrednem stanju in vojni, opreme varstva pri delu in zdravstvenega varstva, osebne in 
dopolnilne opreme policije, opreme, ki se uporablja kot učni pripomoček, opreme poslovnih in drugih 
prostorov, ter informacijska in telekomunikacijska infrastrukturna oprema, se ureja s posebnimi akti. 

 

6.člen 

V uporabi je lahko le tipizirana tehnična oprema. 

S tipizacijo tehnične opreme se zagotovi, da tehnična oprema ustreza naravi nalog in delu Policije, da 
je izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter normativi s področja varstva pri delu, da 
izpolnjuje predpisane pogoje glede kakovosti, funkcionalnosti, tehničnih lastnosti in uporabnosti ter da 
so zagotovljeni nadomestni deli in servisno vzdrževanje. 

Tipizacija tehnične opreme je priloga tega pravilnika. 

 

7. člen 

Generalni direktor policije imenuje komisijo za tehnično opremo (v nadaljevanju: komisija), ki proučuje 
tehnično opremo z operativnega, vsebinskega in tehničnega vidika, pripravlja predloge sistemizacije in 
tipizacije tehnične opreme in opravlja druge naloge, določene v sklepu o imenovanju. 

Komisija ima za posamezne vrste tehnične opreme delovne skupine, ki jih vodijo člani komisije. 

Način dela komisije ureja poslovnik, ki ga sprejme komisija. 

Komisija poroča o svojem delu generalnemu direktorju policije. 

 

8. člen 

Nabavlja se lahko le tehnična oprema, ki je sistemizirana. 

Predlog za nabavo tehnične opreme, ki ni sistemizirana, je predhodno treba posredovati komisiji, ki 
oceni predlog in pripravi ustrezno spremembo oziroma dopolnitev sistemizacije tehnične opreme. 

 

9. člen 

Tehnična oprema, ki je sistemizirana za posamezno organizacijsko enoto glede na število v njej 
sistemiziranih del in nalog, se praviloma dodeljuje v skladu z dejansko zasedbo delovnih mest. 

 

10. člen 

Za pravilno uporabo in vzdrževanje tehnične opreme so odgovorni predstojniki organizacijskih enot, 
predstojniki njihovih notranjih organizacijskih enot ter delavci, ki se jim ta oprema izroči v uporabo. 



 

11. člen 

O prenosu opreme iz ene organizacijske enote v drugo na predlog predstojnika organizacijske enote 
Generalne policijske uprave ali predstojnika policijske policijske uprave odloča predstojnik Urada za 
logistiko Generalne policijske uprave. 

O prenosu tehnične opreme v okviru notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave oz. 
policijske uprave odloča predstojnik te organizacijske enote. 

 

12. člen 

Tehnična oprema se izloči iz uporabe, kadar zaradi obrabljenosti, dotrajanosti ali iz drugih vzrokov 
(zastarelost, neekonomičnost, uničenje, in podobno) postane neuporabna za opravljanje delovnih 
nalog. 

Stanje tehnične opreme iz prejšnjega odstavka ugotavlja za ta namen imenovana komisija. 

 

13. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa. Z dnem podpisa preneha veljati Pravilnik o sistemizaciji in 
tipizaciji materialno-tehničnih sredstev in opreme, št. 29-016-33/2003 z dne 30.04.2003. 
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