




S prejemom Zakona o organiziranosti in 
delu v policiji leta 2013 je bila strokovna 
samostojnost in neodvisnost NFL tudi 
zakonsko opredeljena:

19. člen
(nacionalni forenzični laboratorij)

(1) Nacionalni forenzični laboratorij je specializirana 
notranja organizacijska enota generalne policijske 
uprave, ki zagotavlja strokovno in neodvisno podajanje 
poročil o preiskavi in izvedenskih izvidov in mnenj s 
področja forenzičnih znanosti. 
(2) Nacionalni forenzični laboratorij izvaja forenzična in 
laboratorijska raziskovanja in opravlja forenzične 
preiskave ter podaja poročila o preiskavi in izvedenske 
izvide in mnenja za potrebe policije, državnega 
tožilstva, sodišč in drugih državnih organov. 
(3) Nacionalni forenzični laboratorij opravlja naloge 
avtonomno in v skladu s strokovnimi standardi in vodili. 
(4) Forenzični strokovnjaki, ki so zaposleni v 
laboratoriju, so pri opravljanju izvedeništva neodvisni.



NFL je ustanovni član ENFSI (od leta 1995)
Sodeluje v 14 delovnih skupinah



NFL je od leta 2010 akreditiran 
laboratorij po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17025: 2005

Akreditirane so metode 
preiskav prepovedanih drog, 
požarnih ostankov, rokopisov 
in podpisov, tri metode  
izzivanja prstnih sledi ter 
preiskave humane DNK 



Kadri

Sistemiziranih 72 delovnih mest, zasedenih 64

Za 54 delovnih mest je zahtevana najmanj prva bolonjska 
stopnja oz. po starem najmanj visoka strokovna izobrazba 
(od tega sedem z najmanj univerzitetno izobrazbo)

Dejanska izobrazbena struktura: 
•6 doktorjev in en magister znanosti
•30 univerzitetna izobrazba (ali bolonjski magisterij)
•17 visoka strokovna šola (ali prva bolonjska stopnja)
•12 srednješolska izobrazba (tehniki in administrativni 
delavci



Nekaj statističnih podatkov

7000 - 8000 zahtev za preiskavo (policija, tožilstva in sodišča)
Preiskanih 25000 – 30000 vzorcev
Napisanih 8000 - 10000 poročil
Opravljenih 50 ogledov krajev KD ali dogodkov
80 - 90 sodelovanj na sodnih obravnavah kot izvedenci ali priče

Najpogostejše preiskave:
•DNK 3000 - 3500 zadev
•Ponarejen denar 1900 zadev
•Prstni odtisi 800 zadev
•Prepovedane droge 1100 zadev

300 – 400 nujnih zadev, ko se preiskava opravlja izven delovnega 
časa (pridržanja, pripori, operativno nujne zadeve



Laboratorij

Število zaprosil

2014 2015
Porast/upad 

(v %)
Oddelek za fizikalne preiskave 

968 855 -12
Oddelek za kemijske preiskave 

1.309 1.136 -13
Oddelek za biološke preiskave 

1.679 1.793 7
Oddelek za preiskave 
dokumentov 2.466 1.717 -30
Oddelek za daktiloskopijo 

704 816 16
Skupaj 

7.126 6.317 -11



Enota

Število analiziranih vzorcev
Število inštrumentalnih 

analiz

2014 2015
porast/upad 

(v %) 2014 2015
porast/upad 

(v %)
Oddelek za fizikalne 
preiskave 3.734 4.280 14 3.616 2.711 -25
Oddelek za kemijske 
preiskave 

0 0 - 13.156 12.502 -5
Oddelek za biološke 
preiskave 

8.479 9.787 19 31.526 31.839 1
Oddelek za preiskave 
dokumentov

12.748 5.655 -47 0 0 -
Oddelek za daktiloskopijo 

2.644 1.568 -42 0 0 -
Skupaj 

27.605 21.560 -17 48.298 47.052 -3



SPLETNA STRAN NFL

http://www.policija.si/index.php/component/content/ar
ticle/174-splono/9021-nacionalni-forenzini-laboratorij

•Katalog forenzičnih preiskav

• Kodeks ravnanja forenzičnega 
strokovnjaka

• Akreditacijska listina Slovenske 
akreditacije s seznamom akreditiranih 
metod


