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Srednjeročni načrt dela in razvoja policije za 2013–2017

Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje od leta 2013–2017 je oblikovan na
podlagi temeljnih usmeritev za pripravo tega načrta, ki jih je izdal minister za notranje zadeve
(št. 007-220/2012/1 (141-02), 25. 5. 2012). Temeljne usmeritve določajo poslanstvo, vizijo in
vrednote slovenske policije, strateške cilje z usmeritvami in posamičnimi prednostnimi nalogami,
pomembnimi za načrtovanje razvoja in dela policije v tem obdobju, ter kazalnike uspešnosti
uresničevanja ciljev.
V srednjeročnem načrtu razvoja in dela policije so pri vsakem strateškem cilju navedeni
kazalniki uspešnosti njihovega uresničevanja. Opredeljen je tudi način njihovega spremljanja
oziroma vir podatkov. Programi, načrtovani v okviru vsakega cilja, so zaokrožena skupina
načrtovanih večletnih dejavnosti, ki se izvajajo preko letnih nalog na enem ali več delovnih
področij policije, s katerimi se v srednjeročnem načrtu konkretizirajo posamezne usmeritve za
uresničevanje cilja iz temeljnih usmeritev ali druge razvojne oziroma sistemske naloge policije.
Pri programih so poleg obdobja izvedbe navedene organizacijske enote policije, odgovorne za
izvajanje programa in načrtovanje nalog, njihovo usklajevanje, izvedbo in poročanje, ter
organizacijske enote policije in ministrstva za notranje zadeve ter druge ustanove, ki bodo
sodelovale pri izvajanju programa. Opredeljeni so tudi kazalniki učinkovanja programov na delo
in varnostne razmere ter način njihovega spremljanja oziroma vir podatkov.
Srednjeročni načrt razvoja in dela policije je podlaga za pripravo letnih načrtov dela policije in
letnih načrtov dela policijskih enot.
Sestavni del srednjeročnega načrta razvoja in dela policije so vizija, poslanstvo in vrednote,
priloženi pa sta tudi kadrovska projekcija policije ter projekcija investicij in nabav opreme v
policiji za obdobje 2013–2017 ter seznam uporabljenih kratic in okrajšav.

Vesna Györkös Žnidar
ministrica za notranje zadeve

Stanislav Veniger
generalni direktor policije
glavni policijski svetnik
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VIZIJA
POLICIJA – ZANESLJIVA PARTNERICA SKUPNOSTI

POSLANSTVO
ZAGOTAVLJATI VARNOST POSAMEZNIKOM IN SKUPNOSTI,
VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
TER KREPITEV PRAVNE DRŽAVE

VREDNOTE
 VAROVANJE IN SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC TER SVOBOŠČIN
 ZAKONITOST, PROFESIONALNOST IN NEODVISNOST
 INTEGRITETA
 PREGLEDNOST
 PRIPADNOST POKLICU
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1. STRATEŠKI CILJ: PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
policijska statistika
1. spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja
podatki GPU UKP o finančnih preiskav in
kriminalitete, vključno z merjenjem ogledne
medresorskem sodelovanju pri varstvu okolja
dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
specializiranih preiskovalnih skupin in
podlagi naročila MNZ
medresorskega sodelovanja na področju varstva
evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK
okolja
materialno-tehnična oprema
2. število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na
izdelane analize
podlagi strateških dokumentov EU ter ocena
statistični podatki Europola – SIENA
njihovih učinkov na varnostne razmere
3. naraščajoča vrednost izsledene protipravne
podatki GPU UKP o vrednosti protipravne
premoženjske koristi po posameznih vrstah
premoženjske koristi (policijska statistika)
kriminalitete
4. število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje
nasilja v družini, ponudbe prepovedanih drog
policijska statistika
mladim in najpogostejših oblik premoženjske
podatki GPU UKP
kriminalitete
5. povečanje deleža preiskanih kaznivih dejanj
premoženjske kriminalitete, zlasti ropov, roparskih policijska statistika
tatvin, drznih tatvin in vlomov
6. naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih
informacij v okviru nacionalnega kriminalistično
evidenca operativnih informacij
obveščevalnega modela
7. zmanjšanje števila zavrženih kazenskih ovadb
zaradi odsotnosti utemeljenega suma, da je
osumljenec storil kaznivo dejanje, in drugih
policijska statistika
razlogov, ki so posledica nestrokovnega dela
policije

4

Srednjeročni načrt dela in razvoja policije za 2013–2017

Program 1.1 Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj z veliko premoženjsko
škodo, korupcije, hudih in organiziranih oblik kriminalitete ter kaznivih dejanj zoper premoženje
temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja 1. cilja), da
policija mora:

Podlaga

načrtovati in izvajati ukrepe, opredeljene v ciljih Stockholmskega programa, Strategije o
notranji varnosti za Evropsko unijo, Političnega cikla EU za organizirani kriminal
Skladnost 2011–2013, posodobljene Ocene ogroženosti organizirane kriminalitete za
obdobje od 2014 do 2017 in drugih strateških dokumentov EU, ki so usmerjeni k skupni
obravnavi posamezne vrste kriminalitete;
posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hujših oblik gospodarskih kaznivih
dejanj, korupcije, organiziranega kriminala in drugih hujših oblik kriminalitete s poudarkom
na obravnavanju zadev, ki posledično ustvarja veliko premoženjsko korist z integriranim
izvajanjem finančnih preiskav za izsleditev in zavarovanje take koristi in na delu v
specializiranih preiskovalnih skupinah;
nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami;
okrepiti dejavnosti za preprečevanje kaznivih dejanj zoper premoženje, in izboljšati
kakovost preiskovanja (vključno z izboljšanjem ravni kakovosti ogledne dejavnosti), s
poudarkom na ropih, roparskih tatvinah, drznih tatvinah in vlomih;
na podlagi koncepta obveščevalno vodene policijske dejavnosti oblikovati nacionalni
kriminalistični obveščevalni model, ki bo zagotavljal učinkovito zbiranje, vrednotenje,
vnašanje v informacijski sistem, izmenjavo in analiziranje informacij ter izdelavo
kriminalistično obveščevalnih informacij, ki bodo namenjene podpori odločanju glede
prednostnega vrstnega reda dela, uporabe razpoložljivih sredstev in primernih ukrepov za
preprečevanje in zatiranje kriminalitete;
zaradi učinkovite izvedbe predkazenskega postopka okrepiti sodelovanje z državnim
tožilstvom ter drugimi pristojnimi organi;

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016;
ocene ogroženosti zaradi hudih oblik in organizirane kriminalitete (SOCTA).
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UKP
NOE GPU, MNZ SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo, DCAF, MNZ
Sodelujoči
Bolgarije, Europol in Eurojust
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. rezultati izvajanja strategije obvladovanja
akcijski načrt strategije
gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji
2. večje število odkritih in preiskanih korupcijskih
policijska statistika
kaznivih dejanj
3. večje število pobud za ustanavljanje
podatki o pobudah in izdanih sklepih za delovanje
specializiranih preiskovalnih skupin
specializiranih preiskovalnih skupin
4. izdelana strategija boja zoper organiziran kriminal
5. izveden projekt JIT-THB za vzpostavljanje
temeljev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih
kontrolne točke (izvedba posameznih faz projekta)
skupin v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni
Evropi
6. število prispevkov v EMPACT projektih (trgovina z
ljudmi, zahodni Balkan, sintetične droge in
nezakonite migracije) v sklopu prioritet, ki jih je v
okviru političnega cikla EU določil Svet EU za
pravosodje in notranje zadeve 2011–2013
podatki Europola – SIENA
7. število skupnih policijskih preiskav v okviru
Europola/Eurojusta ter število posredovanih
informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in
Europolov informacijski sistem (EIS)
8. število kaznivih dejanj premoženjske in
spremenjena strategija dela na področju
avtomobilske kriminalitete ter novim oblikam
avtomobilske kriminalitete
prilagojena organizacija in način preiskovanja
policijska statistika
obeh vrst kriminalitet
9. večje število izvedenih prikritih preiskovalnih
ukrepov pri odkrivanju in preiskovanju hudih in
evidenca prikritih preiskovalnih ukrepov
organiziranih oblik kriminalitete
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Program 1.2 Izboljšanje izvajanja finančnih preiskav, računalniškega preiskovanja in ogledne dejavnosti
temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja, četrta in sedma alineja 1. cilja), da
policija mora:

Podlaga

načrtovati in izvajati ukrepe, opredeljene v ciljih Stockholmskega programa, Strategije o
notranji varnosti za Evropsko unijo, Političnega cikla EU za organizirani kriminal
Skladnost 2011–2013, posodobljene Ocene ogroženosti organizirane kriminalitete za
obdobje od 2014 do 2017 in drugih strateških dokumentov EU, ki so usmerjeni k skupni
obravnavi posamezne vrste kriminalitete;
posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hujših oblik gospodarskih kaznivih
dejanj, korupcije, organiziranega kriminala in drugih hujših oblik kriminalitete s poudarkom
na obravnavanju zadev, ki posledično ustvarja veliko premoženjsko korist z integriranim
izvajanjem finančnih preiskav za izsleditev in zavarovanje take koristi in na delu v
specializiranih preiskovalnih skupinah;
nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami;
okrepiti dejavnosti za preprečevanje kaznivih dejanj zoper premoženje, in izboljšati
kakovost preiskovanja (vključno z izboljšanjem ravni kakovosti ogledne dejavnosti), s
poudarkom na ropih, roparskih tatvinah, drznih tatvinah in vlomih;
zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti
materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju;

Obdobje izvedbe

predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022:
konvencija o kibernetski kriminaliteti, usmeritve GPU o finančnih preiskavah, št.
2311-408/2011/1(2231-01), 23.6.2011, zakon o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora.
Nosilec
2013-2017
GPU UKP

Sodelujoči

GPU NFL in UUP, policijske uprave in državno tožilstvo

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kazalniki učinkovanja
poenoteni standardi in optimizirani postopki
računalniškega preiskovanja, prilagojeni novim
informacijskim tehnologijam
nadgrajena aplikacija kaznivih dejanj, ki bo
omogočila spremljanje policijskih dejavnosti o
izvajanju finančnih preiskav
število opravljenih finančnih preiskav in podanih
pobud za zavarovanje zahtevkov za odvzem
premoženjske koristi v razmerju do povzročene
premoženjske škode in protipravno pridobljenega
premoženja
ugotovitve analiz finančnih preiskav
večji delež ogledov, kjer so bile zavarovane sledi,
med vsemi opravljenimi ogledi
večji delež ogledov z identificiranimi osumljenci
med vsemi opravljenimi ogledi
večji delež ogledne dejavnosti po standardu ISO
17020
večje število izdelanih fotorobotov in uvedena
sodobnejša računalniška podpora
število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter
število usposobljenih policistov

Način spremljanja/vir podatkov
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-

podatki GPU UKP

-

podatki GPU UKP o finančnih preiskavah
(policijska statistika)

-

analiza GPU UKP

-

knjiga ogledov

-

strokovni nadzori

-

policijska statistika

-

baza ISCIU PA
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Program 1.3 Oblikovanje nacionalnega kriminalističnega obveščevalnega modela
temeljni usmeritvi MNZ (prva in peta alineja 1. cilja), da policija mora:

Podlaga

načrtovati in izvajati ukrepe, opredeljene v ciljih Stockholmskega programa, Strategije o
notranji varnosti za Evropsko unijo, Političnega cikla EU za organizirani kriminal
Skladnost 2011–2013, posodobljene Ocene ogroženosti organizirane kriminalitete za
obdobje od 2014 do 2017 in drugih strateških dokumentov EU, ki so usmerjeni k skupni
obravnavi posamezne vrste kriminalitete;
na podlagi koncepta obveščevalno vodene policijske dejavnosti oblikovati nacionalni
kriminalistični obveščevalni model, ki bo zagotavljal učinkovito zbiranje, vrednotenje,
vnašanje v informacijski sistem, izmenjavo in analiziranje informacij ter izdelavo
kriminalistično obveščevalnih informacij, ki bodo namenjene podpori odločanju glede
prednostnega vrstnega reda dela, uporabe razpoložljivih sredstev in primernih ukrepov za
preprečevanje in zatiranje kriminalitete;

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UKP
Sodelujoči
GPU UIT in PA ter policijske uprave
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. vzpostavljen nacionalni kriminalistični
obveščevalni model (SiKOM)
2. število kriminalistično obveščevalnih izdelkov v
policiji
3. implementacija prednostnih nalog, ki jih je v okviru
političnega cikla EU za hude in organizirane oblike
podatki GPU UKP
kriminalitete določil Svet EU za pravosodje in
notranje zadeve
4. vzpostavljen sistem načrtovanja in določanja
prednostnih nalog v boju proti hudim in
organiziranim oblikam kriminalitete na podlagi
SiKOM-a

Program 1.4 Krepitev preventivne dejavnosti na področju kriminalitete
temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 1. cilja), da policija mora:
Podlaga

nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in otroške
pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami;

strategija dela na področju preprečevanja in preiskovanja premoženjske
kriminalitete.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UKP
GPU SGDP in UUP GPU, OE MNZ, policijske uprave, ministrstvi za delo, družino in
socialne zadeve ter za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Slovensko
Sodelujoči
zavarovalno združenje, Združenje bank Slovenije in Združenje za razvoj zasebnega
varovanja
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število pripravljenega preventivnega gradiva in
dejavnosti s področja kibernetske kriminalitete,
policijska statistika
trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
podatki GPU UKP
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa
s prepovedanimi drogami
2. izdelana analiza in pripravljen program za
povečanje prisotnosti policistov na terenu, ko se
po ugotovitvah policije izvršujejo kazniva dejanja
zoper premoženje
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Program 1.5 Krepitev sodelovanja z državnim tožilstvom, drugimi organi in nevladnimi organizacijami,
posebej na področju družinskega nasilja, varstva okolja in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
temeljne usmeritve MNZ (tretja, šesta in osma alineja 1. cilja), da policija mora:

Podlaga

nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami;
pri obravnavi kršitev, povezanih z varstvom okolja, nadaljevati prizadevanja za usklajeno
in kakovostnejšo medresorsko sodelovanje;
pri obravnavi kršitev, povezanih z varstvom okolja, nadaljevati prizadevanja za usklajeno
in kakovostnejšo medresorsko sodelovanje;

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012-2016.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013-2017
GPU UKP
GPU UUP, UIT in SGDP, OE MNZ, državno tožilstvo, ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, za zdravje, za
Sodelujoči
pravosodje in javno upravo ter za obrambo, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo,
hrano in okolje ter nevladne organizacije
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. večje število usklajevalnih sestankov, poostrenih
nadzorov in izmenjanih informacij ter izdelan
operativni načrt medsebojnega sodelovanja na
področju ekološke kriminalitete
2. večje število delovnih srečanj z zunanjimi
podatki GPU UKP
institucijami na področju družinskega nasilja,
spolnih zlorab otrok in otroške pornografije
3. vzpostavljena nacionalna podatkovna baza gradiv
o spolnih zlorabah otrok
4. vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov
med policijo in državnim tožilstvom ter število
evidenca kaznivih dejanj
izmenjanih podatkov

Program 1.6 Vzdrževanje in širitev akreditacije NFL ter zagon nove laboratorijske infrastrukture
temeljna usmeritev MNZ (sedma alineja 1. cilja), da policija mora:
Podlaga
zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti
materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju.

Obdobje izvedbe
2013–2017
Sodelujoči
MNZ Sekretariat UL
Kazalniki učinkovanja

Nosilec

NFL GPU

-

Način spremljanja/vir podatkov
spremljanje posameznih faz izgradnje
spremljanje izvedbe javnih naročil
spremljanje ocen Slovenske akreditacije
spremembe akreditacijske listine

1.

vselitev v novogradnjo NFL

2.

število akreditiranih metod in področij

3.

število napisanih, nadgrajenih in revidiranih
dokumentov vodenja kakovosti
število napisanih, nadgrajenih in revidiranih
obrazcev in dokumentov vodenja kakovosti

-

aplikacija ISOCFP

vselitev v obnovljeno staro zgradbo

-

spremljanje posameznih faz izgradnje
spremljanje izvedbe javnih naročil

4.
5.
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Program 1.7 Priprava gradiv za akreditacijo ogledne dejavnosti, skladno s standardom ISO/EIC 17020 in
smernicami ENFSI
temeljna usmeritev MNZ (sedma alineja 1. cilja), da policija mora:
Podlaga
zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti
materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju.

Obdobje izvedbe
2013–2017
Sodelujoči
GPU UKP
Kazalniki učinkovanja
1. število pripravljenih gradiv za pridobitev
akreditacije ogledne dejavnosti
2. število napisanih, nadgrajenih in revidiranih
dokumentov ter obrazcev, namenjenih delu
oddelkov kriminalistične tehnike
3. število izvedenih usposabljanj in število
usposobljenih kriminalističnih tehnikov

Nosilec

GPU NFL
Način spremljanja/vir podatkov

-

aplikacija ISOCFP

-

aplikacija ISOCFP
intranetne strani NFL in oddelkov kriminalistične
tehnikov
poročila o izvedenih usposabljanjih
baza ISCIU PA

-
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2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. vzpostavljena metodologija za spremljanje
uspešnosti policije pri zmanjševanju nasilja in
vandalizma
2. odzivni čas ter število in vrsta ukrepov policije pri
prekrških z elementi nasilja in vandalizma
3. povečanje občutka varnosti in zadovoljstva ljudi z
zagotavljanjem javnega reda

Način spremljanja/vir podatkov
policijska statistika
DDOKC
mesečna poročila GPU UPS OKC
policijska statistika
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije

Program 2.1 Preprečevanje kršitev in strokovno ukrepanje policije na javnih zbiranjih
temeljni usmeritvi MNZ (prva in druga alineja 2. cilja), da policija mora:

Podlaga

slediti namenu in ukrepom Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju
gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah;
zagotoviti učinkovito in strokovno ukrepanje pri vzpostavitvi javnega reda in miru na
različnih javnih zbiranjih, ko je stopnja ogroženosti ljudi zaradi množične kršitve ali zaradi
uporabljenih sredstev visoka;

evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih
prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah;
predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UUP
GPU UKP, UIT in PA, policijske uprave ter ministrstva za izobraževanje, znanost,
Sodelujoči
kulturo in šport, notranje zadeve ter za zdravje
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. vzpostavljena metodologija za spremljanje
policijska statistika
uspešnosti policije pri zmanjševanju nasilja in
DDOKC
vandalizma
2. odzivni čas ter število in vrsta ukrepov policije pri
mesečna poročila GPU UPS OKC
prekrških z elementi nasilja in vandalizma
policijska statistika
3. ugotovitve analize prekrškov in ukrepov policije na analize PU
javnih zbiranjih
policijska statistika
4. število usposabljanj in število usposobljenih
policistov PPE za učinkovito in strokovno
baza ISCIU PA
ukrepanje na javnih zbiranjih
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Program 2.2 Izboljšanje ukrepanja pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma
temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 2. cilja), da policija mora:
Podlaga

pri ravnanju z ljudmi, materialno-tehnični oskrbi in organizaciji dela z ukrepi vzpostaviti
hitro in učinkovito odzivnost pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma s poudarkom
na kršitvah, katerih žrtve so posamezniki ali prepoznavne skupine, ki so drugačne po
narodnostnem izvoru ali zaradi osebnih okoliščin.

Obdobje izvedbe

Nosilec
2013–2017
GPU UUP
GPU UKP, PA in UPS OKC, MNZ Sekretariat, policijske uprave, druga ministrstva
Sodelujoči
in nevladne organizacije
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. ugotovitve analize prekrškov z elementi nasilja in
analize PU
vandalizma
policijska statistika
2. število sestankov z drugimi ministrstvi za
načrtovanje in izvedbo ukrepov za zmanjšanje
števila prekrškov z elementi nasilja in vandalizma
s poudarkom na kršitvah, katerih žrtve so
podatki GPU UUP
posamezniki ali prepoznavne skupine, ki so
drugačne po narodnostnem izvoru ali zaradi
osebnih okoliščin
3. število usposabljanj in število usposobljenih za
hitro in učinkovito ukrepanje pri prekrških z
elementi nasilja in vandalizma, s poudarkom na
baza ISCIU PA
kršitvah, katerih žrtve so posamezniki ali
prepoznavne skupine, ki so drugačne po
narodnostnem izvoru ali zaradi osebnih okoliščin
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
1. število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na
podlagi Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa ter ocena njihovih učinkov na varnostne
razmere v cestnem prometu
2. manjše število mrtvih in hudo telesno
policijska statistika
poškodovanih potnikov, voznikov motornih koles,
kolesarjev in pešcev
3. število in vrsta akcij policije za povečanje varnosti
cestnega prometa na avtomobilskih in hitrih cestah

Program 3.1 Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
temeljne usmeritve MNZ (prva, druga in tretja alineja 3. cilja), da policija mora:

Podlaga

uresničevati cilje in ukrepe Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa;
v okviru svojih pristojnosti zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih ranljivih
skupin udeležencev v cestnem prometu;
preprečevati in ugotavljati kršitve, ki so najpogostejši vzroki hudih prometnih nesreč,
predvsem neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje ter neupoštevanje pravil
o prednosti s poudarkom na večkratnih kršilcih in kršilcih, ki vozijo pod vplivom alkohola;

resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012
do 2021;
predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UUP
MNZ Sekretariat, policijske uprave, ministrstva za infrastrukturo in prostor, za
Sodelujoči
zdravje, za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter DARS, DRSC, Cestel,
AMZS, ZŠAM in nevladne organizacije
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. zmanjšanje števila mrtvih in poškodovanih v
prometnih nesrečah
2. zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je
kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol,
prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi
3. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil
4. zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno
poškodovanih med kolesarji
5. zmanjšanje števila umrlih voznikov traktorjev
policijska statistika
6. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo
pešcev
7. zmanjšanje števila umrlih mladih voznikov
8. število izvedenih dejavnosti na posameznih
področjih varnosti cestnega prometa (hitrost,
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki
enoslednih motornih vozil …)
9. število kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih
prometnih nesreč
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Program 3.2 Izboljšanje nadziranja prometa na avtomobilskih in hitrih cestah
temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 3. cilja), da policija mora:
Podlaga

zagotoviti učinkovit nadzor prometa na avtomobilskih cestah in hitrih cestah s poudarkom
na povečani vidnosti policijskega nadzora;

resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012
do 2021;
predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UUP
MNZ Sekretariat, policijske uprave, ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DARS,
Sodelujoči
Cestel, AMZS
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število izvedenih akcij po metodologiji za
izvajanje nadzora prometa na avtocestah in hitrih policijska statistika
cestah (metodologija Pegaz)
2. večje število policistov v enotah prometne policije
evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK
(GPU UUP SENP in PPP)
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4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
podatki GPU UUP o:
policistih, napotenih na operativne dejavnosti v
tujino
gostitvi tujih uradnikov na operativnih dejavnostih
1. število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na
v Sloveniji
schengenski meji ter sodelovanje s policijami
sestankih s predstavniki drugih držav (polletno) in
drugih držav pri preprečevanju nezakonitih migracij
izvedenih skupnih operativnih akcijah (polletno)
in čezmejne kriminalitete
sodelovanje v različnih projektih upravljanja meja
namenjenih državam jugovzhodne Evrope
podatki GPU UKP o zaključenih mednarodnih
policijskih preiskavah
2. število v notranjosti obravnavanih oseb zaradi
nedovoljenega prehoda državne meje in
policijska statistika
nedovoljenega vstopa na notranji meji EU
3. izvedba projekta za vzdrževanje varnosti državne
meje, preprečevanje nezakonitih migracij ter
policijska statistika
preprečevanje in odkrivanje čezmejne kriminalitete
vzpostavljen in izveden projekt
po ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko
Hrvaško

Program 4.1 Krepitev izvajanja skupnih dejavnosti na schengenski meji in vzpodbujanje sodelovanja z
drugimi policijami
temeljni usmeritvi MNZ (prva in druga alineja 4. cilja), da policija mora:
v okviru Evropske unije sodelovati pri izvajanju skupnih dejavnosti na schengenski meji
(zlasti v projektu EUROSUR);
zaradi omejevanja in preprečevanja nezakonitih migracij in čezmejne kriminalitete
spodbujati sodelovanje s policijami sosednjih držav in držav članic Evropske unije, zlasti
pa s policijami držav JV Evrope;

Podlaga

pravni akti EU.
Nosilec
2013–2017
GPU UUP in UKP
GPU UIT, policijska uprava Koper, MNZ SEZMS, agencija Frontex, policije
sosednjih držav, držav članic EU in držav jugovzhodne Evrope
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

1.

vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji

2.

število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na
schengenski meji ter sodelovanje s policijami
drugih držav pri preprečevanju nezakonitih
migracij

-

3.

število zaključenih mednarodnih policijskih
preiskav

-
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začetek delovanja
podatki GPU UUP:
policist ih, napotenih na operativne dejavnosti v
tujino (mesečno)
gostitvi tujih uradnikov na operativnih dejavnostih
v Sloveniji (mesečno)
sestankih s predstavniki drugih držav (polletno) in
izvedenih skupnih operativnih akcijah (polletno)
sodelovanje v različnih projektih upravljanja meja
namenjenih državam jugovzhodne Evrope
podatki GPU UKP
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Program 4.2 Prilagoditev dela policije spremembam zaradi vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo
in schengensko območje
temeljna usmeritev MNZ (tretja alinea 4. cilja), da policija mora:
Podlaga

ohraniti raven varnosti po ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško s
prestrukturiranjem policistov, uvedbo v notranjost države razpršene kontrole pretoka
blaga, storitev, delovne sile, nezakonitih migracijskih gibanj in vzpostavljanjem ter
izvajanjem "izravnalnih" ukrepov pri preprečevanju in odkrivanju čezmejne kriminalitete;

predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UUP, UKP in SGDP
Sodelujoči
GPU PA, policijske uprave, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. uvedena skupna mejna kontrola na mejnih
podatki GPU UUP
prehodih z Republiko Hrvaško
2. sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po
vstopu Republike Hrvaške v schengensko
poročila o delu projektne skupine
območje
sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v policiji
3. nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov
baza ISCIU PA
policijska statistika
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5. STRATEŠKI CILJ: VZPOSTAVITEV SOODGOVORNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Z
LOKALNIMI SKUPNOSTMI
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
1. povečanje števila preventivnih akcij po množičnih
medijih in preventivnih dejavnosti policije na lokalni policijska statistika
ravni
2. vzpostavljena metodologija merjenja občutka
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
ogroženosti in policijskega dela v lokalnih
delom policije
skupnostih
3. zmanjšanje občutka ogroženosti in povečanje
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
zadovoljstva z delom policije v lokalnih skupnostih
delom policije
4. število usmerjenega usposabljanja in
izpopolnjevanja za opravljanje policijskega dela v
skupnosti za komandirje policijskih postaj in vodje
baza ISCIU PA
policijskih okolišev ter povečanje števila dodatno
usposobljenih komandirjev in vodij
5. izvedba projekta za povečanje vidnosti in
projektna dokumentacija
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih

Program 5.1 Krepitev partnerskega sodelovanje pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti in večja
samostojnost enot na lokalni in regionalni ravni
temeljni usmeritvi MNZ (prva in druga alineja 5. cilja), da policija mora:
pri opravljanju policijskega dela v skupnosti zagotoviti tako samostojnost pri delu, da bo
na regionalni oziroma lokalni ravni omogočila vzpostavitev lastnih prednostnih nalog in
spodbuditev lokalnih dejavnikov (organi lokalne skupnosti, gospodarski subjekti,
zdravstvene, vzgojno-izobraževalne ustanove ter druge formalne in neformalne
ustanove), da bodo prepoznali svojo vlogo in soodgovornost pri skupnem trudu za
izboljšanje varnosti v skupnosti, vključno z izvajanjem preventivnih dejavnosti;
okrepiti samostojnost in strokovno usposobljenost komandirjev policijskih postaj, ki so
odgovorni za opravljanje policijskega dela v skupnosti, tako da bo vsak stik posameznika
s policistom čim bolj izpolnil njegova pričakovanja, in vodje policijskega okoliša kot enega
od izvajalcev policijskega dela v skupnosti.

Podlaga

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2013–2017

Nosilec

policijske uprave, MNZ DPDVN in samoupravne lokalne skupnosti
Kazalniki učinkovanja
-

1.

boljše medsebojno razumevanje in zaupanje
varnostnih partnerjev v policijo

2.

izboljšanje načina komuniciranja med lokalno
skupnostjo (državljani) in policijo pri zagotavljanju
varnosti

3.

večja samostojnost enot na lokalni in regionalni
ravni pri delu v skupnosti

4.

število usposabljanj s področja policijskega dela v
skupnosti za komandirje, njihove pomočnike in
vodje policijskih okolišev ter število usposobljenih

5.

GPU SGDP

izboljšanje občutka ogroženosti in vloge policije
pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni

-

Način spremljanja/vir podatkov
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije
podatki GPU SGDP SPPP o srečanjih s
predstavniki lokalne skupnosti

-

javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije

-

anketa s področja policijskega dela v skupnosti
zapisniki sestankov ožjih in širših strokovnih
kolegijev direktorja PU
načrti dela PU in PP ter njihova realizacija

-

baza ISCIU PA

-

rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1038
javnomnenjska anketa o občutku varnosti in
ogroženosti v lokalni skupnosti
interna raziskava o vlogi policije v lokalni
skupnosti

-

16

Srednjeročni načrt dela in razvoja policije za 2013–2017

Program 5.2 Izvajanje projekta za povečanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih
(Mobilna policijska postaja)
temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 5. cilja), da policija mora:
Podlaga
izboljšati vidnost in dostopnost policistov v lokalnem okolju.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2013–2017

GPU SGDP

policijske uprave, MNZ DPDVN

2.

Kazalniki učinkovanja
večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni
skupnosti
boljši dostop do policijskih storitev

3.

povečan obsega preventivnih dejavnosti

1.

Nosilec

Način spremljanja/vir podatkov
-

spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori

-

policijska statistika
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6. STRATEŠKI CILJ: VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO
ORGANIZACIJO DELA
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
Način spremljanja/vir podatkov
cilja
1. število identificiranih in povečanje deleža
aplikacija OAB
odpravljenih administrativnih ovir v policiji
2. vzpostavljen enoten sistem za vodenje kakovosti
rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037
policijskega dela
javnomnenjska raziskava o organizacijski klimi v
3. izboljšanje organizacijskega vzdušja v enotah
policiji (interna raziskava)
policije, zlasti z zmanjšanjem psihičnega trpinčenja
raziskava o varovanju človekovih pravic (interna
in krepitvijo enakih možnosti
raziskava)
vzpostavitev mednarodno primerljive lestvice
ocenjevanja ogroženosti zaščitenih subjektov, ki
bo mednarodno primerljiva in skladna s priporočili
Sveta EU
vzpostavitev komunikacije po sistemu ACID ter
zagotovitev neposredne komunikacije med
4. vzpostavitev mednarodno primerljivega
kontaktnimi točkami ENPPF ter med kontaktno
ocenjevanja ogroženosti zaščitenih subjektov in
točko ENPPF Republike Slovenije in slovenskimi
manj dogodkov, ki lahko vplivajo na njihovo varnost
veleposlaništvi v tujini
vzpostavitev ustreznega analitičnega
obravnavanja dogodkov v sodelovanju s tujimi
varnostnimi organi (študije primera)
vzpostavitev evropsko primerljivih (metodoloških)
standardov
5. dokončanje preoblikovanja osnovnega v višje
sprejet poklicni standard na VI. ravni zahtevnosti
strokovno izobraževanje za policiste, ureditev
za poklic policista
raziskovalne dejavnosti za potrebe policije in
sprejet višješolski študijski program policist
prilagoditev dinamike izobraževanja kadrovski
sprejete pravne podlage
projekciji policije
sprememba akta o notranji organizaciji
6. reorganizirana kriminalistična policija in postopki
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji
kriminalističnega preiskovanja
drugi interni (pravni) akti
7. prenovljen informacijski sistem s področja
kriminalitete, vključno z neposrednim dostopom do prilagojen informacijski sistem policije
evidenc državnih organov, ustanov ter javnih služb
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Program 6.1 Dejavnosti in ukrepi za izboljšanje delovnih postopkov, vključno z OAB in reorganizacijo
kriminalistične policije, ter za racionalno rabo virov v policiji
temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja in sedma alineja 6. cilja), da policija
mora:

Podlaga

debirokratizirati opravljanje nalog policije z dodatnim poudarkom na poenostavitvi
postopkov obravnave bagatelne kriminalitete;
gospodarno upravljati človeške, materialno-tehnične in finančne vire;
pri upravljanju enot zagotoviti uporabo sodobnega metodološkega orodja za ugotavljanje
kakovosti opravljenega dela in izboljšanje delovnih postopkov ter uvajati nove metode
dela, ki nenehno izboljšujejo opravljanje nalog;
za doseganje večje učinkovitosti obstoječega osebja spremeniti postopke
kriminalističnega preiskovanja, ki naj temelji na reorganizaciji kriminalistične policije
zaradi centralizacije preiskovanja hujših oblik gospodarskih kaznivih dejanj, korupcije,
organizirane kriminalitete in drugih oblik resne kriminalitete ter decentralizacije
preiskovanja drugih oblik kriminalitete.

sklep (37-13/13) 13. seje širšega kolegija generalnega direktorja policije (27. 11.
2013)
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU SGDP in UKP
druge NOE GPU, policijske uprave, MNZ Sekretariat, državno tožilstvo ter Vlada
Sodelujoči
Republike Slovenije, Odbor za integriteto in etiko
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1.
2.
3.
4.
5.

število poenostavljenih in izboljšanih postopkov
poenostavljen postopek obravnavanja bagatelne
kriminalitete
vzpostavitev modela za merjenje učinkovitosti,
uspešnosti in kakovosti
število uporab metodološkega orodja za merjenje
učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
reorganizirana kriminalistična policija in
centralizacija preiskovanja hujših oblik
kriminalitete

6.

realizacija kadrovskega načrta za posamezno leto

7.

realizacija stroškov dela v okviru internega
finančnega načrta proračunskega uporabnika

8.

racionalna poraba proračunskih sredstev pri
zagotavljanju opreme ter tehničnih sredstev

9.

sprejeti kriteriji za kadrovsko selekcijo vodstvenih
delavcev PU in NOE GPU

10. večji delež vodji ženskega spola na ravni
policijskih postaj

-

aplikacija OAB

-

poročilo o realizaciji

-

poročilo o poteku testiranja modela

-

rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037

-

sprememba akta o notranji organizaciji
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji
drugi interni (pravni) akti
spremljanje gibanja kadrov in korekcija kadrovske
projekcije Policije

-

spremljanje porabe finančnih sredstev

-

MFERAC
aplikacija za skladiščno poslovanje
podatki MNZ Sekretariat
podatki SGDP in Odbora za integriteto in etiko
Akt o enotnih kriterijih za kadrovsko selekcijo
vodstvenih delavcev PU in NOE GPU

-

MFERAC
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Program 6.2 Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter
izboljšanje informacijske varnosti, vključno z zagotavljanjem neposrednih dostopov do evidenc drugih
državnih organov, ustanov in javnih služb
temeljne usmeritve MNZ (druga, tretja, osma in deveta alineja 6. cilja), da policija
mora:

Podlaga

gospodarno upravljati človeške, materialno-tehnične in finančne vire;
pri upravljanju enot zagotoviti uporabo sodobnega metodološkega orodja za ugotavljanje
kakovosti opravljenega dela in izboljšanje delovnih postopkov ter uvajati nove metode
dela, ki nenehno izboljšujejo opravljanje nalog;
za hitrejše in stroškovno cenejše pridobivanje podatkov za preiskovanje gospodarske
kriminalitete vzpostaviti neposreden dostop do evidenc državnih organov, ustanov ter
javnih služb;
prenoviti informacijski sistem s področja kriminalitete in izboljšati zaščito povezav z
drugimi sistemi;

osnutek strategije ITSP 2013-2017.
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UIT in UKP
Sodelujoči
GPU UKP in druge NOE GPU ter policijske uprave
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. povečanje razpoložljivosti informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov
2. količina posodobljene informacijske in
telekomunikacijske oprema
3. povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom
TETRA
podatki GPU UIT
4. število vdorov v ITSP
5. število drugih varnostnih incidentov
6. število novih informacijskih storitev in njihovih
uporabnikov
7. prenovljen sistem statističnega poročanja
kontrolne točke (izvedba posameznih faz za
8. prenovljen informacijski sistem s področja
spremembo po terminskem načrtu) – podatki GPU
kriminalitete (ISPK)
UKP
9. prenovljeni ali novi prostori za ITSP
poročila o posameznih fazah projekta
10. obseg papirnega in e-poslovanja
11. delež uporabe e-arhivov pri arhiviranju
podatki GPU UIT
dokumentov
12. vrsta in količina multimedijskih vsebin v ITSP
13. število in nadgradnja neposrednih dostopov do
nadgrajeni dostopi v FIO
evidenc državnih organov, ustanov in javnih služb
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Program 6.3 Izboljšanje organizacijske klime – vzpostavitev sistema merjenja notranjega zadovoljstva –
in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, s poudarkom na osebnostni integriteti, preprečevanju
psihičnega trpinčenja in krepitve enakih možnosti
temeljni usmeritvi MNZ (četrta alineja 6. cilja in druga alineja 7. cilja ), da policija
mora:
Podlaga

pri vodenju policijskih enot izboljševati medsebojne odnose med zaposlenimi in vodstvom
s posebnim poudarkom na preprečevanju psihičnega trpinčenja in krepitvi enakih
možnosti, saj boljše organizacijsko vzdušje omogoča tudi boljše delovne dosežke;
okrepiti raziskovalno delo pri merjenju zadovoljstva dela policistov in njihovem
sprejemanju policijske organizacije;

dokument policije, št. 024-6/2011/12, 19. 9. 2011.
Odbor za integriteto in
etiko v policiji
GPU UIT in druge NOE GPU, MNZ DPDVN, policijske uprave, policijska sindikata
Sodelujoči
in Fakulteta za varnostne vede
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. rezultati javnomnenjske raziskave o organizacijski
klimi v policiji
interna raziskava
2. rezultati raziskave o varovanju človekovih pravic
3. ugotovitve analize o statistični povezanosti
rezultatov internih raziskav o organizacijski klimi v
policiji in o varovanju človekovih pravic z rezultati analiza GPU SGDP in PA
javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z
delom policije
Obdobje izvedbe

2013–2017

Nosilec
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Program 6.4 Izboljšanje zagotavljanja varnosti varovanim osebam in mednarodno zaščitenim subjektom
temeljna usmeritev MNZ (peta alineja 6. cilja), da policija mora:
zaradi preprečevanja ogrožanja varnosti varovanih oseb in drugih mednarodno zaščitenih
subjektov zagotavljati najboljšo varnost navedenih subjektov in njihovih prostorov
oziroma objektov na ozemlju Republike Slovenije;

sklepi Sveta EU, št. 2009/796/PNZ, 4.6.2009, št. 2002/956/PNZ, 30.10.2009;
priporočila Sveta EU, št. 2001/C 356/01, 6.12.2001, št. 2001/C 356/01, 6.12.2002,
št. 2009/796/PNZ, 4.6.2009, in št. 2002/956/PNZ, 30.10.2009;
dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, OZN, 24.4.1964 (vol. 500, p.95);
konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod
mednarodno zaščito, vštevši diplomatske agente (resolucija 3166 (XXVIII, ki jo je
sprejela Generalna skupščina OZN, 14.12.1973).
Obdobje izvedbe
Nosilec
2013–2017
GPU UPS
GPU UKP in druge NOE GPU, OE MNZ, policijske uprave, institucije EU, tuji
Sodelujoči
varnostni organi in drugi zunanji subjekti
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število skupnih dejavnosti v sklopu evropskih
mrež oziroma EU institucij na podlagi sklepov
podatki GPU UPS CVZ
Sveta EU
podatki GPU UPS CVZ o:
izmenjanih informacijah s tujimi varnostnimi organi
2. večje število in boljša kakovost izmenjave
v sklopu mednarodnega in operativnega
informacij glede ogroženosti zaščitenih subjektov
sodelovanja
na podlagi priporočila Sveta EU in dunajske
izmenjanih informacijah z diplomatskimi
konvencije o diplomatskih odnosih
predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji
sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti
informacij
3. vzpostavljena mednarodno primerljiva lestvica
ocenjevanja ogroženosti zaščitenih subjektov, ki
podatki GPU UPS CVZ
bo skladna s priporočili Sveta EU
4. zagotovljena zaupnost prenosa informacij, ki se
vzpostavitev komunikacije po sistemu ACID
pošiljajo med pristojnimi varnostnimi organi,
zagotovitev neposredne komunikacije s
skladno s priporočili Svet EU
kontaktnimi točkami držav članic ENPPF
5. manjše število dogodkov, ki lahko vplivajo na
študije primerov v sodelovanju s tujimi varnostnimi
varnost zaščitenih subjektov, skladno s sklepi
organi
Sveta EU in konvencije Združenih narodov o
preventivna strategija delovanja, ki bo temeljila na
preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj
vzpostavitvi indikatorjev za potencialno ogrožanje
zoper osebe pod mednarodno zaščito, vštevši
zaščitenih subjektov
diplomatske agente
6. vzpostavljena enotna metodologija za
obravnavanje oseb in dogodkov, ki predstavljajo
večje tveganje za varnost zaščitenih subjektov,
skladno s priporočili Sveta EU in konvencije
podatki GPU UPS CVZ
Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju
kaznivih dejanj zoper osebe pod mednarodno
zaščito, vštevši diplomatske agente
Podlaga
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Program 6.5 Zagotavljanje kakovostnega in razvojno naravnanega sistema izobraževanja in
usposabljanja ter prilagoditev njegove dinamike kadrovski projekciji policije
temeljna usmeritev MNZ (šesta alineja 6. cilja), da policija mora:
Podlaga

Obdobje izvedbe
Sodelujoči
1.

2.
3.
4.
5.
6.

v okviru kakovostnega in razvojno naravnanega izobraževalnega sistema nadaljevati
preoblikovanje osnovnega izobraževanja za poklic policist v višje strokovno
izobraževanje, urediti področje raziskovalne dejavnosti, skladno s strateškimi načeli
vseživljenjskega učenja omogočiti nove možnosti za organizirano učenje za razvijanje in
pridobivanje ključnih usposobljenosti policistov za uresničevanje ciljev na vseh področjih
policijskega dela ter dinamiko izobraževanja prilagoditi kadrovski projekciji.

Nosilec

2013–2017

GPU PA

projektna oziroma delovna skupina, NOE GPU, OE MNZ

Kazalniki učinkovanja
večji delež zaposlenih policistov z višješolsko
izobrazbo po zaključku izobraževanja 1.
generacije
izdelan razvojni načrt raziskovalne dejavnosti za
potrebe policije do leta 2016
večje število izvedb usposabljanj v okviru e-učenja
število modificiranih programov usposabljanj in
izpopolnjevanj
število izvedenih izobraževalnih programov
prilagoditev dinamike izobraževanja kadrovski
projekciji

Način spremljanja/vir podatkov
-

evidence MFERAC, KISK in MNZ Sekretariat
UOK

-

poročila projektne (delovne) skupine

-

evidenci EIDA in EIDAZ
katalog usposabljanj in izpopolnjevanj v policiji
podatki GPU PA
policijska statistika

-

podatki GPU PA in MNZ Sekretariat UOK
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7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. ohranitev dobrega javnega mnenja o ugledu
policije
2. povečanje zaupanja javnosti v delo policije
3. vzpostavljen sistem merjenja notranjega
1
zadovoljstva

-

4. vzpostavljen učinkovitejši sistem notranje varnosti
-

Način spremljanja/vir podatkov
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije
izvedena javnomnenjska raziskava o
organizacijski klimi v policiji (interna raziskava)
sprejem ustrezne pravne podlage (zakon o
organizaciji in delu policije ter pravilnik o notranji
varnosti policije)
sprotno spremljanje odklonskih pojavov
(proaktivno delovanje)

Program 7.1 Zagotavljanje pravočasnega in objektivnega obveščanja javnosti
temeljna usmeritev MNZ (prva alineja 7. cilja), da policija mora:
Podlaga
zagotavljati hitro in objektivno obveščanje notranje in zunanje javnosti o opravljanju nalog
policije zaradi ohranjanja ugleda policije v javnosti in povečanja zaupanja v njeno delo.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2013–2017

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.

število in vrsta medijskih dejavnosti

2.
3.

večja povprečna ocena zaupanja v delo policije
večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z
delom policije
večja ali enaka povprečna ocena o ugledu policije

4.

GPU SGDP

NOE GPU, MNZ DPDVN in Sekretariat ter zunanja raziskovalna institucija

-

Način spremljanja/vir podatkov
pregled dela policije za prvo polletje ali poročilo o
delu policije – tabela Delo na področju odnosov z
javnostmi
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije

Program 7.2 Učinkovitejše zagotavljanja notranje varnosti in integritete
temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 7. cilja), da policija mora:
Podlaga
sistemsko urediti preprečevanje in preiskovanje odklonov v policiji z vzpostavitvijo
učinkovitega sistema notranje varnosti.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2013–2017

Nosilec

GPU SGDP

MNZ DPDVN, policijske uprave in državno tožilstvo
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov
evidenca operativnih informacij
podatki GPU SGDP SNPI

1.

manjše število in vrsta odklonskih pojavov

-

2.

manjše število kaznivih ravnanj zaposlenih v
policiji

-

evidenci kaznivih dejanj in prekrškov

3.

število in vrsta ukrepov zoper zaposlene v policiji

4.

število daril in število lobistov

-

evidenca kaznivih dejanj
policijska statistika
evidenca daril
seznam lobistov

5.
6.

število soglasij za dopolnilno dejavnost
število odobrenih in neodobrenih pravnih pomoči
(število odločb)

-

podatki GPU SGDP SNPI

1

Program, ki se veže na ta kazalec in na temeljno usmeritev iz druge alineje 7. cilja je naveden v sklopu 6. cilja.
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Priloga 1: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav

ACID

AMZS
Aplikacija OAB
AWF
DARS
DCAF
DDOKC
DRSC
EIDA
EIDA Z
EIS
EMPACT
ENPPF
EU
EUROSUR
FIO
GPU
GPU NFL
GPU PA
GPU SGDP
GPU SGDP SNPI
GPU SGDP SPPP
GPU UIT
GPU UPS
GPU UPS CVZ
GPU UPS OKC
GPU UKP
GPU UUP
GPU UUP SENP
ISCIU PA
ISOCFP
ISPK
ITSP
JIT-THB

KISK
MFERAC
MNZ

programsko orodje za prenos zaupnih podatkov in informacij o
varovanju zaščitenih subjektov med kontaktnimi točkami
evropske mreže ENPPF ter med kontaktnimi točkami domačih
veleposlaništev v tujini in ENPPF v Sloveniji
Avto-moto zveza Slovenije
aplikacija Odprava administrativnih bremen
Analysis Work File (Europolova analitična datoteka)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Inštitut za
demokratični nadzor nad oboroženimi silam)
Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra
Direkcija Republike Slovenije za ceste
aplikacija za učenje na daljavo
aplikacija za učenje na daljavo (zunanji dostop)
Europol Information System (Europolov informacijski sistem)
European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
(Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu)
European Network for Protection of Public Figures (Evropska
mreža za varovanje zaščitenih oseb)
Evropska unija
European border surveillance system (evropski sistem
nadzora meja)
Fonetični indeks oseb
Generalna policijska uprava,
Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij
Generalna policijska uprava, Policijska akademija
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za policijska pooblastila in preventivo
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in
telekomunikacije
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti,
Center za varovanje in zaščito
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti,
Operativno-komunikacijski center
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije,
Specializirana enota za nadzor prometa
Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje
Policijske akademije
ISO standard programsko okolje Nacionalnega forenzičnega
laboratorija
Informacijski sistem s področja kriminalitete
Informacijski telekomunikacijski sistem policije
Joint investigation teams – trafficking in human beings (Skupne
preiskovalne skupine v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni
Evropi)
Kadrovska evidenca (aplikacija na centralnem računalniku)
računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in
kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
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MNZ DPDVN
MNZ SEZMS
MNZ Sekretariat UL
MNZ Sekretariat UOK
NOE GPU
OE MNZ
Policijske statistike
PPE
PPP
PU
SIENA
SiKOM
Svet EU
temeljna usmeritev MNZ
ZŠAM

Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge
varnostne naloge
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za
organizacijo in kadre
Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave
Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve
Podatki iz aplikacij Statistika za letna in polletna poročila in
Preventivne dejavnosti, STAI tabel in zbirnikov
Posebna policijska enota
Postaja prometne policije
Policijska uprava
Secure Information Exchange Network Application (Europolova
mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij)
Nacionalni kriminalistično obveščevalni model
Svet Evropske unije
Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja
in dela policije za obdobje 2013–2017
Združenje šoferjev in avtomehanikov
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Priloga 2: Kadrovska projekcija policije za obdobje 2013–2017
Negativna fluktuacija na letni ravni je vrh dosegla 2012 s 384 prenehanji delovnega razmerja,
največ zaradi postopkov upokojevanja na podlagi 246. člena Zakona o uravnoteženju javnih
financ. V 2013 je bilo prenehanj 178. Po podatkih centralne kadrovske evidence bo pogoje za
upokojitev izpolnjevalo naslednje število javnih uslužbencev: 2014 - 132, 2015 - 45 in 2016 - 6.
Kadrovski načrt za Policijo je v 2012 predvideval 9.218 zaposlenih. S sklepom, št. 1000212/2013/7, z dne 12.9.2013 se je za naslednje triletno obdobje zmanjšal, in sicer: za 2013 je
predvideval 8.355 zaposlitev, za 2014 8.271 zaposlitev in za 2015 8.188 zaposlitev.
S predvideno negativno fluktuacijo bo število zaposlenih ostalo v okvirih dovoljenega števila
zaposlenih po kadrovskem načrtu.
Kadrovska projekcija za enote Policije ob meji z Republiko Hrvaško po njenem vstopu v
schengenski prostor in kadrovska projekcija povezana s projekti na področju prometne varnosti
Ob vstopu Hrvaške v schengenski prostor se zaradi prenehanja izvajanja določenih nalog
policije načrtuje premestitev približno 2.000 zaposlenih v druge enote policije. Navedene
kadrovske resurse se bo izkoristilo za okrepitev Postaje pomorske policije Koper, za opravljanje
nalog mejne kontrole, zaradi načrtovane izgradnje terminala Koper ter za opravljanje mejne
kontrole na letališčih. Predvidena je ustanovitev dodatnih enot za izravnalne ukrepe na PU
Celje in PU Novo mesto, ter kadrovska okrepitev obstoječih policijskih postaj za izravnalne
ukrepe ter Specializirane enote za nadzor državne meje.
Kadrovska okrepitev se predvideva tudi na območnih policijskih postajah, postajah prometne
policije in v Specializirani enoti za nadzor prometa, da se doseže optimalno zasedenost
delovnih mest, saj so se v obdobju priprav na polnopravno izvajanje schengenskega reda
kadrovsko krepile predvsem schengenske enote policije.

Kadrovska projekcija za izvajanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki
Sloveniji
Skladno s strategijo obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji, ki je bila
sprejeta na 21. redni seji Vlade Republike Slovenije, dne 5. 7. 2012, sta bila ustanovljena
mobilna kriminalistična oddelka v PU Kranj in Novo mesto. Na področju preiskovanja
gospodarske kriminalitete je bilo dodatno sistemiziranih 28 delovnih mest, in sicer v UKP CRP
1, PU Celje 2, PU Koper 3, PU Kranj 6, PU Ljubljana 5, PU Maribor 3, PU Murska Sobota 1, PU
Nova Gorica 1 in PU Novo mesto 6 delovnih mest.
V obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 je bilo izvedenih 25 premestitev (znotraj Policije) na
področju gospodarske in računalniške kriminalitete v SKP PU, in sicer 6 v Oddelek za
računalniško preiskovanje posameznih PU in 19 v Oddelek za gospodarsko kriminaliteto
posameznih PU. Od 1. 7. 2014 do konca leta je predvidenih 21 zaposlitev ter 1 premestitev
(znotraj Policije) v SKP PU v Oddelek za gospodarsko kriminaliteto ali Oddelek za računalniško
preiskovanje.
V obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 sta bili izvedeni 2 zaposlitvi za v UKP NPU, od 1. 7.
2014 do konca leta pa je predvidenih še 6 novih zaposlitev.
Izobraževanje po višješolskem programu Policist
Izobraževanje po višješolskem programu se je začelo marca 2013, ko je bilo na izobraževanje
napotenih 40 policistov – NDM, ki so šolanje zaključili do začetka leta 2014 in bili razporejeni na
policijske postaje s splošnim delovnim področjem za nedoločen čas.
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Konec 2013 je bilo na izobraževanje napotenih 50 policistov – kriminalistov in 50 policistov –
vodij policijskega okoliša, ki ga bodo predvidoma zaključili oktobra 2014. Trije so od
izobraževanja že odstopili.
Maja 2014 je z izobraževanjem začelo 61 policistov – NDM. Z njimi so bile sklenjene pogodbe
za nedoločen čas, predvidoma bodo izobraževanje zaključili marca 2015.
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Priloga 3: Projekcija investicij in nabav opreme v policiji za obdobje 2013–2017
Policija bo investicije in nabavo opreme prilagodila dodeljenim proračunskim sredstvom, vendar
bi bilo treba za nemoteno delovanje zagotoviti naslednja sredstva za nabavo opreme in
tehničnih sredstev:
2.500.000 evrov letno za nabavo osebne opreme in opreme za specialnosti za izvajanje
točkovnega sistema, delitve opreme glede na rok trajanja in za uvedbo novih delov
policijske uniforme;
1.000.000 evrov letno za nabavo zaščitne opreme po zahtevah pravilnika o materialnotehničnih sredstvih;
1.000.000 evrov letno za nabavo streliva, plinskih sredstev in oborožitve ter
nadomestnih delov za usposabljanje in izvajanje operativnih nalog (za vse enote);
5.000.000 evrov letno za nabavo službenih vozil za obnovo voznega parka, da bi bila
do 2017 povprečna starost vseh službenih vozil 5 let;
500.000 evrov letno za nabavo posebnih tehničnih sredstev (potapljaška oprema,
protibombna zaščitna obleka, balistična zavesa, sistem za nasilno vdiranje vrat, psi,
konji, inštrumenti za policijski orkester …) za MNZ in Policijo;
50.000 evrov letno za nakup opreme za izvajanje ukrepov po programu Zaščite prič
50.000 evrov letno za nakup opreme za izvajanje ukrepov po programu Zaščite
ogroženih delavcev;
50.000 evrov letno za nakup opreme za izvajanje programa Preprečevanje in
preiskovanje kriminalitete;
1.500.000 evrov letno za nakup opreme za nadgradnjo nadzornega centra za
telekomunikacije;
po 125.000 evrov v 2013 in 2014 za nabavo oprema za izvajanje Strategije
obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Slovenije (sklep Vlade št. 024023/12/13, z dne 5.7.2012);
po 100.000 evrov v 2013 in 2014 za nakup opreme za nadzor prometa, 300.000 evrov v
2015, 500.000 evrov v 2016 in 700.000 evrov v 2017;
100.000 evrov v 2013 za zamenjavo zastarelih in iztrošenih dopplerskih merilnikov
hitrosti, ki ne omogočajo avtomatske obdelave podatkov in 100.000 evrov v 2014 za
nakup merilnikov alkohola v izdihanem zraku;
predvidoma 600.000 evrov letno za material in vzdrževanje opreme v GPU NFL;
predvidoma 3,5 milijona evrov za nakup namenske opreme in specialnega orodja za
vzdrževanje in servisiranje helikopterjev;
predvidoma 21,6 milijona evrov za potrebe informatike, telekomunikacije in zaščite
podatkov:
predvidoma 2,5 milijona evrov za opremo za zaščito podatkov, in sicer 400.000
tisoč evrov v 2013, 250.000 evrov v 2014, 500.000 evrov v 2015, 2016 in 2017;
predvidoma 4,7 milijona evrov za telekomunikacijsko opremo, in sicer 1.080.000
evrov v 2013, 620.000 evrov v 2014, po 1.000.000 evrov v 2015, 2016 in 2017;
predvidoma 9,2 milijona evrov za računalniško in programsko opremo, in sicer 1,58
milijona evrov v 2013, 1,62 milijona evrov v 2014, po 2,0 milijona evrov v 2015,
2016 in 2017;
predvidoma 5.560.000 evrov za delovanje centralnega računalnika in diske, in
sicer po 2.000.000 evrov v 2013 in 2016, po 720.000 evrov v 2014 in 2017, po
120.000 evrov v 2015.
Poleg tega bo potrebnih za vzdrževanje helikopterjev Agusta Westland v naslednjih petih letih
predvidoma 12,5 milijona evrov, za vzdrževanje helikopterja Eurocopter 2,5 milijona evrov za
obnovo in nadgradnjo helikopterjev AB 206 S5-HPE in A 109 pa še 2,45 milijona evrov.
Usposabljanja pilotov in tehnikov bodo predvidoma stala 2,31 milijona evrov.
Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v obdobju 2013–2017 bi bilo treba zagotoviti:
1,5 milijona evrov v 2015 za nakup opreme NFL, nato pa za delovanje po 400.000
evrov v 2016 in 2017;
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od 1,5 do 2,0 milijona evrov letno za normalen cikel investicijskega vzdrževanja, med
drugim za izgradnjo čistilne naprave Centra za oskrbo Gotenica, ureditev prostorov za
dežurne policiste, ureditev varnostnega območja Centra za varovanje in zaščito in
prostorov operativno komunikacijske dejavnosti ter ureditev kanalizacije v Policijski
akademiji, zamenjavo oziroma sanacijo strešnih kritin, sanacijo kotlovnic objektov,
zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata);
predvidoma 1,2 milijona evrov letno za plačevanje leasinga za nov objekt Policijske
uprave Koper predvidoma od 2017 dalje;
približno 720.000 evrov letno za plačevanje leasinga za že zgrajen objekt Policijske
postaje Moste vse do leta 2020.
Glede na stanje objektov policije so v strateškem načrtu zagotavljanja poslovnih prostorov za
potrebe policije v proračunskih letih 2011, 2012, 2013 in 2014 načrtovane izgradnje objektov:
Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica na lokaciji Miren, Policijske postaje
Ajdovščina, Policijske postaje Šentjur pri Celju, Policijske postaje Radlje ob Dravi, Policijske
postaje Laško, Policijske postaje Izola, Policijske postaje Rače, Policijske postaje Mozirje,
Policijske uprave Maribor in Policijske postaje Maribor II ter Policijske uprave Ljubljana.
Za nabavo birotehnične in pisarniške opreme ter opreme delavnic je letno potrebnih med
150.000 in 200.000 evrov. Ker je strošek vzdrževanja oz. strošek popravil starih fotokopirnih
strojev nesorazmeren glede na nabavno ceno, bi bilo treba za policijske enote nabaviti vsaj 50
novih fotokopirnih strojev oziroma multifunkcijskih naprav. Del sredstev (vsaj 100.000 evrov
letno) bi bilo potrebno v naslednjih letih nameniti za nakup novih klimatskih naprav (predvsem
za telekomunikacijske prostore – za hlajenje drage telekomunikacijske in informacijske opreme)
ter nakup novih UPS naprav.
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