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Načrt dela policije za 2014

Na podlagi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2013–2017, usmeritev in
obveznih navodil za pripravo načrta dela policije za leto 2014, ki jih je izdal minister za notranje
zadeve (dok. št. 0602-68/2013/1 (141-03), 27. 9. 2013), so v okviru strateških ciljev in
programov načrtovane naloge, ki bodo izvedene v 2014, njihova podlaga, nosilci in sodelujoči,
čas izvedbe in kazalniki uresničitve nalog.
V okviru 7 strateških ciljev je oblikovanih 22 programov, v okviru katerih je načrtovanih 85 nalog.
Policija je pri načrtovanju že upoštevala, da nekaterih programov ne bo mogla realizirati v
obsegu in časovnem okviru, določenim s srednjeročnim načrtom razvoja in dela policije za
obdobje 2013–2017.
V načrt so prenesene tudi naloge iz načrta dela policije za 2013, ki jih bodo enote lahko
zaključile v 2014. Teh nalog je 15. Rumeno ozadje imajo prenesene večletne naloge iz načrta
dela policije za 2013, vijolično pa preostale prenesene naloge. Večletne naloge, načrtovane v
2014, imajo modro ozadje, enoletne pa zeleno.
Drugi del načrta dela policije za 2014 je načrt zaposlovanja, nabave opreme in investicij v
policiji, pripravljen v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, pristojnimi za
kadrovske zadeve, nabavo in investicije ter finančne zadeve.
Načrt dela policije za 2014 je pripravljen skladno z določbami 4. člena Pravilnika o usmerjanju in
nadzoru policije (Uradni list RS, št. 51/2013). Je podlaga za pripravo letnih načrtov dela
policijskih enot.
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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
cilja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Način spremljanja/vir podatkov

spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja
kriminalitete, vključno z merjenjem ogledne
dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov
specializiranih preiskovalnih skupin in
medresorskega sodelovanja na področju varstva
okolja
število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na
podlagi strateških dokumentov EU ter ocena
njihovih učinkov na varnostne razmere
naraščajoča vrednost izsledene protipravne
premoženjske koristi po posameznih vrstah
kriminalitete
število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje
nasilja v družini, ponudbe prepovedanih drog
mladim in najpogostejših oblik premoženjske
kriminalitete
povečanje deleža preiskanih kaznivih dejanj
premoženjske kriminalitete, zlasti ropov, roparskih tatvin, drznih tatvin in vlomov
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih
informacij v okviru nacionalnega kriminalistično
obveščevalnega modela
zmanjšanje števila zavrženih kazenskih ovadb
zaradi odsotnosti utemeljenega suma, da je
osumljenec storil kaznivo dejanje, in drugih
razlogov, ki so posledica nestrokovnega dela
policije
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policijska statistika
podatki GPU UKP o finančnih preiskav in
medresorskem sodelovanju pri varstvu okolja
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK
materialno-tehnična oprema
izdelane analize
statistični podatki Europola – SIENA
podatki GPU UKP o vrednosti protipravne
premoženjske koristi (policijska statistika)
policijska statistika
podatki GPU UKP

policijska statistika

evidenca operativnih informacij

policijska statistika
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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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Naloga 1.1.1 Kadrovska popolnitev Nacionalnega preiskovalnega urada
letna usmeritev MNZ , št. 1.1 [Policija naj prednostno nadaljuje dejavnosti pri
preiskovanju gospodarske kriminalitete in korupcije s poudarkom na obravnavi
zadev, ki:
–
se nanašajo na poslovanje bančnega sistema,
Podlaga
–
povzročajo veliko premoženjsko škodo (in korist za storilce),
–
povzročajo škodo proračunskim sredstvom];
1. kazalnik P 1.1 [rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske
kriminalitete v Republiki Sloveniji];
prenos N 1.1.3 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU SGDP in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1. zaposlitev vsaj 5 preiskovalcev
Naloga 1.1.2 Prioritetno preiskovanje kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, zlasti v škodo bank in
korupcijskih kaznivih dejanj v škodo proračunskih sredstev
letna usmeritev MNZ, št. 1.1;
ad hoc MNZ, št. 13/2012;
akcijski načrt za uresničevanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v
RS;
Podlaga
1. kazalnik 1. SC [spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja kriminalitete,
vključno z merjenjem ogledne dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov specializiranih preiskovalnih skupin
in medresorskega sodelovanja na področju varstva okolja];
2. kazalnik P 1.1 [večje število odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči
1.

PU, DT, MF, BS in KPK

Kazalniki uresničitve naloge
število kaznivih dejanj, storjenih v škodo bančnega sistema, in kaznivih dejanj, kot posledica korupcije, v
škodo proračunskih sredstev

Naloga 1.1.3 Sodelovanje v EMPACT projektu: odkrivanje in preiskovanje zlorab plačilnih kartic v EU
letna usmeritev MNZ, št. 1.6 [Nadaljuje naj dejavnosti v skladu s sprejetimi sklepi
Sveta o določitvi prednostnih nalog Evropske unije v boju proti hudim kaznivim
dejanjem in organiziranemu kriminalu za obdobje 2014–2017 (dokument Sveta št.
9849/13) in z dejavnostmi v okviru EU Policy Cycle.];
MASP;
OAP;
Podlaga
2. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere];
6. kazalnik P 1.1 [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]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

PU, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav
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Naloga 1.1.4 Izvajanje nalog na področju pranja denarja skladno z nacionalnim akcijskim načrtom in s
priporočili Moneyval
letna usmeritev MNZ, št. 1.1;
2. kazalnik cilja 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere];
Podlaga
1. kazalnik P 1.1 [rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske
kriminalitete v Republiki Sloveniji];
prenos N 1.1.21 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UIT, PU, MNZ, MP, DT, UPPD in BS
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana ocena tveganja za pranje denarja po posameznih kaznivih dejanjih gospodarske kriminalitete
2. število in vrsta izvedenih nalog
Naloga 1.1.5 Sodelovanje v EMPACT projektu: odkrivanje in preiskovanje goljufij z udeležbo
neplačujočih gospodarskih subjektov v EU [ang. missing trader intra community fraud]
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
2. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere];
Podlaga
6. kazalnik P 1.1 [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]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

PU, DT, DURS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v EMPACT projekt

2.

število mednarodnih policijskih preiskav

Naloga 1.1.6 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih
združb na področju nezakonitih migracij
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
MASP;
OAP;
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
Podlaga
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UUP, PU, CURS, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav

7

Načrt dela policije za 2014

Naloga 1.1.7 Sodelovanje v EMPACT projektu: zmanjšanje trgovine s kokainom in heroinom v EU ter
preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, ki omogočajo njihovo distribucijo v EU
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
MASP;
OAP;
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
Podlaga
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

PU, CURS, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav
Naloga 1.1.8 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih
združb na področju nedovoljene trgovine z ljudmi
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
MASP;
OAP;
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
Podlaga
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UUP, PU, CURS, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav
Naloga 1.1.9 Sodelovanje v EMPACT projektu: zmanjševanje nevarnosti, ki jo predstavlja orožje za
državljana, vključno z bojem proti nezakoniti trgovini z orožjem
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
MASP;
OAP;
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
Podlaga
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UUP, MNZ SEZMS, PU, CURS, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav
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Naloga 1.1.10 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih
kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja
letni usmeritvi MNZ, št. 1.5 [Izboljša in okrepi naj omejevanje dejavnosti mobilnih
kriminalnih združb.] in 1.6;
MASP;
OAP;
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
Podlaga
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UUP, MNZ SEZMS, PU, CURS, DT in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prispevkov v EMPACT projekt
2. število mednarodnih policijskih preiskav
Naloga 1.1.11 Implementacija projekta CoPPRa za preprečevanje radikalizacije in rekrutiranja teroristov
v lokalni skupnosti
projekt CoPPRa;
Podlaga
prenos N 1.1.10 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

SOVA in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdan/objavljen priročnik
2. izvedeno usposabljanje
3. število udeležencev
Naloga 1.1.12 Okrepitev delovanja PU SKP MKO pri preprečevanju dejavnosti mobilnih in organiziranih
kriminalnih združb na varnostno obremenjenih območjih in kriminalnih žariščih
letna usmeritev MNZ, št. 1.5;
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
Podlaga
obdobje 2012–2016;
6. kazalnik 1. SC [naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v
okviru nacionalnega kriminalistično obveščevalnega modela]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU SGDP, PU in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1. popolnitev prostih delovnih mest v PU SKP MKO
2. število poostrenih nadzorov na varnostno obremenjenih območjih in kriminalnih žariščih
Naloga 1.1.13 Analiza obstoječega navodila o obveščanju oškodovancev kaznivih dejanj
letna usmeritev MNZ, št. 1.4 [Policija naj analizira stanje in izboljša sistem
obveščanja oškodovancev kaznivih dejanj o stanju zadev.];
1. kazalnik 1. SC [spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja kriminalitete,
Podlaga
vključno z merjenjem ogledne dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov specializiranih preiskovalnih skupin
in medresorskega sodelovanja na področju varstva okolja]
Čas izvedbe
Nosilec
II.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana analiza
2. uvedene izboljšave sistema obveščanja oškodovancev
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Naloga 1.1.14 Sodelovanje v projektu FINEC: preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z
goljufijami na škodo EU sredstev
letna usmeritev MNZ, št. 1.1;
1. in 2. kazalnik P 1.1 [rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske
Podlaga
kriminalitete v Republiki Sloveniji; večje število odkritih in preiskanih korupcijskih
kaznivih dejanj]
Čas izvedbe
Nosilec
V.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA, MF, UNP in OLAF
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih delavnic v okviru projekta
2. priprava in izdaja zbornika
Naloga 1.1.15 Nadgradnja sistema za nadzor elektronskih komunikacij za LTE
letne usmeritve MNZ, št. 1.1, 1.5 in 1.6;
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016;
SOCTA;
Podlaga
2. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere];
9. kazalnik P 1.1 [večje število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov pri
odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete]
Čas izvedbe
Nosilec
VI.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU SGDP, MNZ Sekretariat UFZN in zunanji izvajalci
Kazalniki uresničitve naloge

1. opravljena nadgradnja sistema
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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
-

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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Naloga 1.2.1 Priprava in izvedba programov usposabljanj ter izpopolnjevanj za računalniško
preiskovanje s poudarkom na osnovah računalniškega preiskovanja in digitalnih dokazov
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
EMPACT projekt kibernetska kriminaliteta (vdori v informacijske sisteme);
2. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
Podlaga
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
kriminalistično obveščevalnega modela];
9. kazalnik P 1.2 [število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter število
usposobljenih policistov]
Čas izvedbe
Nosilec
III.–XI.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj
2. število udeležencev
Naloga 1.2.2 Priprava usmeritev za kakovostnejše postopke zavarovanja in preiskave elektronskih
naprav in podatkov
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
EMPACT projekt kibernetska kriminaliteta (vdori v informacijske sisteme);
Podlaga
1. kazalnik P 1.2 [ poenoteni standardi in optimizirani postopki računalniškega
preiskovanja, prilagojeni novim informacijskim tehnologijam];
prenos N 1.2.3 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število poenotenih, standardiziranih ali optimiziranih postopkov digitalne forenzike
2. število pripravljenih usmeritev
Naloga 1.2.3 Vzpostavitev evidence o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI
letna usmeritev MNZ, št. 1.1;
akcijski načrt za uresničevanje Strategije obvladovanje gospodarske kriminalitete v
RS;
1. kazalnik 1. SC [spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja kriminalitete,
Podlaga
vključno z merjenjem ogledne dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov specializiranih preiskovalnih skupin
in medresorskega sodelovanja na področju varstva okolja];
2. kazalnik P 1.2 [nadgrajena aplikacija kaznivih dejanj, ki bo omogočila
spremljanje policijskih dejavnosti o izvajanju finančnih preiskav]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UIT
Kazalniki uresničitve naloge

1. sprejeta sprememba določila o evidencah v ZNPPol
2. izdelana aplikacija ZOPNI – posebne policijske evidence
Naloga 1.2.4 Izvajanje usposabljanj policistov za kriminalistično tehnična opravila
1. kazalnik 1. SC [spremljanje učinkovitosti in kakovosti preiskovanja kriminalitete,
vključno z merjenjem ogledne dejavnosti, izsledene protipravne premoženjske
koristi na podlagi finančnih preiskav, izsledkov specializiranih preiskovalnih skupin
in medresorskega sodelovanja na področju varstva okolja];
Podlaga
5. in 6. kazalnik P 1.2 [večji delež ogledov, kjer so bile zavarovane sledi, med
vsemi opravljenimi ogledi; večji delež ogledov z identificiranimi osumljenci med
vsemi opravljenimi ogledi];
prenos N 1.2.1 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA, NFL in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj
2. število udeležencev
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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;

Obdobje izvedbe

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016.
Nosilec
2013–2017
GPU UKP

Sodelujoči

GPU UIT in PA ter policijske uprave

1.
2.
3.

4.

Kazalniki učinkovanja
vzpostavljen nacionalni kriminalistični
obveščevalni model (SiKOM)
število kriminalistično obveščevalnih izdelkov v
policiji
implementacija prednostnih nalog, ki jih je v okviru
političnega cikla EU za hude in organizirane oblike
kriminalitete določil Svet EU za pravosodje in
notranje zadeve
vzpostavljen sistem načrtovanja in določanja
prednostnih nalog v boju proti hudim in
organiziranim oblikam kriminalitete na podlagi
SiKOM-a

Način spremljanja/vir podatkov

podatki GPU UKP

Naloga 1.3.1 Usposabljanja delavcev policije za kriminalistično obveščevalno dejavnost
letni usmeritvi MNZ, št. 1.6 in 6.1 [Policija naj zaradi gospodarnega upravljanja
človeških, materialno-tehničnih in finančnih virov pri sprejemanju strateških in
operativnih odločitev poleg varnostne ocene kot izhodišče upošteva primerjavo
stroškov in koristi.];
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
Podlaga
obdobje 2012–2016;
6. kazalnik 1. SC [naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v
okviru nacionalnega kriminalistično obveščevalnega modela];
1. in 4. kazalnik P 1.3 [vzpostavljen nacionalni kriminalistični obveščevalni model
(SiKOM); vzpostavljen sistem načrtovanja in določanja prednostnih nalog v boju
proti hudim in organiziranim oblikam kriminalitete na podlagi SiKOM-a]
Čas izvedbe
Nosilec
VI.–XI.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih usposabljanj in izpolnjevanj v Sloveniji in tujini
2. število udeležencev
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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
Naloga 1.4.1 Ozaveščanje gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s prometom predhodnih sestavin za
prepovedane droge, in vzpostavitev partnerskega sodelovanja pri preprečevanju zlorab predhodnih
sestavin
1. kazalnik P 1.4 [število pripravljenega preventivnega gradiva in dejavnosti s
Podlaga
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami]
Čas izvedbe
Nosilec
II.–VI.
GPU UKP
Sodelujoči

PU, urad za kemikalije v MZ, gospodarske družbe
Kazalniki uresničitve naloge

1. število srečanj s predstavniki gospodarskih združenj
Naloga 1.4.2 Vsebinska prenova brošure Ko postanem žrtev kaznivega dejanja
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016;
4. kazalnik 1. SC [število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini,
ponudbe prepovedanih drog mladim in najpogostejših oblik premoženjske
Podlaga
kriminalitete];
1. kazalnik P 1.4 [število pripravljenega preventivnega gradiva in dejavnosti s
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in
otroške pornografije, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami]
Čas izvedbe
Nosilec
VI.–IX.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UUP in SGDP, PU, MDDSZ, MP in MZ
Kazalniki uresničitve naloge

1. natisnjeno 10.000 izvodov brošure
2. objavljena brošura na spletni strani policije
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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
Naloga 1.5.1 Aktivnosti policije na področju nasilja v družini, spolnih zlorab otrok in otroške
pornografije ter kaznivih dejanj, katerih žrtve so otroci ali mladoletniki
letna usmeritev MNZ, št. 1.2 [Policija naj nadaljuje izvajanje ukrepov za
učinkovitejše odkrivanje in obravnavanje nasilja v družini.];
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012–2016;
EMAPCT projekt kibernetska kriminaliteta (otroška pornografija)
2., 4. in 6. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere;
število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, ponudbe
prepovedanih drog mladim in najpogostejših oblik premoženjske kriminalitete;
Podlaga
naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih informacij v okviru nacionalnega
kriminalistično obveščevalnega modela];
6. in 7. kazalnik P 1.1 [ 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; število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter
število posredovanih informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov
informacijski sistem (EIS)];
2. kazalnik P 1.5 [večje število delovnih srečanj z zunanjimi institucijami na
področju družinskega nasilja, spolnih zlorab otrok in otroške pornografije]
Čas izvedbe
Nosilec
III.–IX.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA, PU, DT, MDDSZ, MP, MZ, CSD in NVO
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj, izpopolnjevanj in delovnih srečanj
2. število udeležencev usposabljanj in izpopolnjevanj
3. število prispevkov v EMPACT projekt kibernetska kriminaliteta (otroška pornografija)
4. število skupnih policijskih preiskav
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Naloga 1.5.2 Vzpostavitev nacionalne podatkovne baze gradiv o spolnih zlorabah otrok
direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 13. 12. 2011 o boju proti
spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi
Podlaga
Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ, zlasti 15. in 22. člen;
3. kazalnik P 1.5 [vzpostavljena nacionalna podatkovna baza gradiv o spolnih
zlorabah otrok]
Čas izvedbe
Nosilec
III.–XII.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU UIT, Europol, Interpol, varnostni organi Danske, Belgije in Nizozemske ter IP
Kazalniki uresničitve naloge

1. sprejeta sprememba določila o evidencah v ZNPPol
2. vzpostavljena baza gradiv o spolnih zlorabah otrok
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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
Sodelujoči

2013–2017

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
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

4.

NFL GPU

MNZ Sekretariat UL
-

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

-

aplikacija ISOCFP

spremljanje posameznih faz izgradnje
spremljanje izvedbe javnih naročil
Naloga 1.6.1 Sodelovanje pri nabavi laboratorijske opreme in pohištva za novozgrajeno in obnovljeno
staro zgradbo NFL
način spremljanja 1. in 5. kazalnika P 1.6 [spremljanje posameznih faz izgradnje;
Podlaga
spremljanje izvedbe javnih naročil];
prenos N 1.6.1 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU NFL
5.

vselitev v obnovljeno staro zgradbo

Sodelujoči

MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1. uspešno izvedeno javno naročilo
2. vgrajena laboratorijska oprema in pohištvo
Naloga 1.6.2 Priprava dokumentacije za vzdrževanje in širitev akreditacije
sklep Sveta EU, št. 2009/205/PNZ, 30. 11. 2009;
Podlaga
2. kazalnik P 1.6 [število akreditiranih metod in področij]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU NFL
Sodelujoči

Slovenska akreditacija
Kazalniki uresničitve naloge

1. število revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ohranitev akreditiranih metod
2. število in vrsta dokumentov za širitev akreditacije
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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
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti
materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju.

Nosilec

2013–2017

GPU NFL

GPU UKP

Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
število pripravljenih gradiv za pridobitev
aplikacija ISOCFP
akreditacije ogledne dejavnosti
2. število napisanih, nadgrajenih in revidiranih
aplikacija ISOCFP
dokumentov ter obrazcev, namenjenih delu
intranetne strani NFL in oddelkov kriminalistične
oddelkov kriminalistične tehnike
tehnikov
3. število izvedenih usposabljanj in število
poročila o izvedenih usposabljanjih
usposobljenih kriminalističnih tehnikov
baza ISCIU PA
Naloga 1.7.1 Nadaljnje izvajanje usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene v oddelkih kriminalistične
tehnike
3. kazalnik P 1.7 [število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih
Podlaga
kriminalističnih tehnikov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU NFL
1.

Sodelujoči

GPU UKP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj
2. število usposobljenih kriminalističnih tehnikov
3. sprejet program usposabljanja za policista oglednika
Naloga 1.7.2 Nadaljnja priprava dokumentacije, ki bo uporabljena v postopkih akreditacije ogledne
dejavnosti
1. kazalnik P 1.7 [število pripravljenih gradiv za pridobitev akreditacije ogledne
Podlaga
dejavnosti]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU NFL
Sodelujoči

GPU UKP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število in vrsta novih, revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ogled kraja kaznivega dejanja
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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, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
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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, za pravosodje in javno upravo 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
Naloga 2.1.1 Izdelava analize o izvajanju ukrepov prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in
prekinitve potovanja
letna usmeritev MNZ, št. 2.2 [Do konca drugega trimesečja naj zaradi ugotavljanja
zakonitosti in učinkovitosti izvajanja novih pooblastil policistov izdela analizo
Podlaga
izvajanja ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in ukrepa prekinitve
potovanja.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
GPU UUP
Sodelujoči

PU in GPU SGDP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana analiza
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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:
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.

Podlaga

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
Naloga 2.2.1 Preučitev in prenova usmeritev za izvajanje policijske intervencije in seznanitev policistov
z njimi
letna usmeritev MNZ, št. 2.1 [Policija naj zagotovi hitrejše in učinkovitejše
Podlaga
interveniranje pri obravnavi prekrškov z elementi nasilja in množičnih kršitev
javnega reda in miru.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU UPS in UKP ter PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. prenovljene usmeritve
2. število strokovnih posvetov
3. število usposabljanj
4. število udeležencev
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
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
poškodovanih potnikov, voznikov motornih koles,
kolesarjev in pešcev
3. število in vrsta akcij policije za povečanje varnosti
cestnega prometa na avtomobilskih in hitrih cestah

Način spremljanja/vir podatkov

-
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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 …) v skladu z
1
objektivnimi in subjektivnimi kazalniki varnosti ***
9. število kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih
prometnih nesreč
Naloga 3.1.1 Izdelava temeljnih ciljev za delo policije na področju varnosti cestnega prometa za 2014
letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Skladno s spremenjenimi organizacijskimi in
funkcionalnimi okoliščinami prometnovarnostnega sistema za obdobje 2013–2022
Podlaga
naj do konca prvega trimesečja pripravi temeljne cilje za delo policije na področju
varnosti v cestnem prometu.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.
GPU UUP
Sodelujoči

PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelani temeljni cilji

*** Dejavnosti morajo biti izvedene v skladu z usmeritvami ministra, številka: 0602-20/2013/1
z dne 27. 9. 2013, strateški cilj 3.4 "izrekanja glob in izvajanja drugih ukrepov morajo
temeljiti na objektivnih (statistika nesreč) in subjektivnih (mnenje lokalne skupnosti)
kazalnikih varnosti".
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Naloga 3.1.2 Izdelava analize prometnih nesreč, katerih vzrok je hitrost, in spremljanje aplikacije
Predlagajte prometno kontrolo
letna usmeritev MNZ, št. 3.4 [Točke, kjer se izvaja kontrola hitrosti, naj določa z
upoštevanjem analize prometnih nesreč in predlogov lokalnega prebivalstva.];
ad hoc MNZ, št. 5/2013 [IV. Letne analize prometnih nesreč, kot temelj načrtovanja
in izvajanja meritev hitrosti opredeljene v Usmeritvah in obveznih navodilih za
Podlaga
pripravo načrta dela policije v letu 2014 (usmeritve MNZ – točka 3.4), policija izdela
vsako leto do 1. aprila. V primerih poslabšanja stanja varnosti cestnega prometa iz
razlogov problematike hitrosti je potrebno analize izdelovati tudi v vmesnih
časovnih obdobjih.]
Čas izvedbe
Nosilec
III.
GPU UUP
Sodelujoči

PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana analiza
2. delež analiziranih predlogov
3. prilagojene točke nadzora hitrosti ugotovitvam analize in predlogom občanov
Naloga 3.1.3 Priprava in izvedba strokovnega posveta o učinkovitem zagotavljanju varnosti v cestnem
prometu
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.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–III.

Nosilec

GPU PA

GPU UUP in zunanji izvajalci
Kazalniki uresničitve naloge

1. izveden posvet
2. pripravljen zbornik v elektronski obliki
Naloga 3.1.4 Izdelava ocene učinkov projekta Predlagajte prometno kontrolo ter dejavnosti preverjanja
oziroma uravnoteženja preventivnih in represivnih ukrepov pri zagotavljanju varnosti v cestnem
prometu
letna usmeritev MNZ, št. 3.3 [Oceni naj učinke projekta »Predlagajte prometno
kontrolo« in drugih dejavnosti, ki se izvajajo skladno z dodatnimi usmeritvami in
Podlaga
navodili za pripravo letnega načrta dela policije 2013. Do konca drugega trimesečja
pripravi poročilo o poteku dejavnosti in učinkih takega dela.]
Čas izvedbe
Nosilec
VI.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU UIT in SGDP, PU in PP ter AVP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana ocena
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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 cestah
policijska statistika
(metodologija Pegaz)
2. večje število policistov v enotah prometne policije
evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK
(GPU UUP SENP in PPP)
Naloga 3.2.1 Izdelava usmeritev za delo in sodelovanje policije z drugimi organi in organizacijami za
učinkovitejše urejanje prometa na avtocestah in hitrih cestah ob večjih zastojih v poletni turistični
sezoni in izrednih vremenskih razmerah ter prometnih nesrečah
letna usmeritev MNZ 3.2 [Pripravi naj metodologijo dela in sodelovanja z drugimi
organi in organizacijami s ciljem učinkovitega reševanja problematike urejanja
Podlaga
prometa na avtocestah in hitrih cestah, povezane z večjimi zastoji v poletni
turistični sezoni in ob izrednih vremenskih razmerah (burja, obilno sneženje) ter
prometnih nesrečah.]
Čas izvedbe
Nosilec
V.
GPU UUP
Sodelujoči

PU, PP, DARS ter MZIP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelane usmeritve
Naloga 3.2.2 Izvedba programa Nadzor in urejanje prometa ter izvajanje drugih nalog na avtocestah
resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013
Podlaga
do 2022
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

GPU UUP in UKP, PU, MZIP, DARS
Kazalniki uresničitve naloge

2. število usposabljanj
3. število udeležencev
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4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja

Način spremljanja/vir podatkov
-

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

-

2. število v notranjosti obravnavanih oseb zaradi
nedovoljenega prehoda državne meje in
nedovoljenega vstopa na notranji meji EU
3. izvedba projekta za vzdrževanje varnosti državne
meje, preprečevanje nezakonitih migracij ter
preprečevanje in odkrivanje čezmejne kriminalitete
po ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko
Hrvaško

podatki GPU UUP o:
policistih, napotenih na operativne dejavnosti v
tujino
gostitvi tujih uradnikov na operativnih dejavnostih
v Sloveniji
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 o zaključenih mednarodnih
policijskih preiskavah

-

policijska statistika

-

policijska statistika
vzpostavljen in izveden projekt
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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

-

začetek delovanja
podatki GPU UUP o:
policistih, 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

Naloga 4.1.1 Usposabljanje končnih uporabnikov SIS II
letna usmeritev MNZ, št. 1.6;
okvirni sklep in uredba EU o vzpostavitvi in delovanju SIS II;
3. kazalnik 4. SC [izvedba projekta za vzdrževanje varnosti državne meje,
Podlaga
preprečevanje nezakonitih migracij ter preprečevanje in odkrivanje čezmejne
kriminalitete po ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško];
2. kazalnik P 4.1 [število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na schengenski meji ter
sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih migracij]
Čas izvedbe
Nosilec
III.–XI.
GPU UKP
Sodelujoči

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj
2. število udeležencev
3. večje število zadetkov v SIS II
Naloga 4.1.2 Izvajanje nadzorov nad nedovoljenim prebivanjem tujcev skladno s prenovljenim
konceptom
letna usmeritev MNZ, št. 4.1 [Policija naj skladno z ugotovitvami analize
nedovoljenih migracij za leto 2013 zagotovi učinkovitejše izvajanje nalog pri
Podlaga
preprečevanju nedovoljenih migracij.];
usmeritve za izvajanje akcije Migrant
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

PU, PP, IRSD, TIRS, DURS, ZRSZ in ZZZS
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih nadzorov
2. število kontroliranih tujcev
3. število nadzorov, izvedenih v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi
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Naloga 4.1.3 Mednarodne operacije za preprečevanje in odkrivanje nezakonitih migracij
načrti skupnih operacij;
uredba Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega
sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske Unije (Frontex);
dogovor o sodelovanju in partnerstvu med Ženevskim centrom za demokratični
Podlaga
nadzor nad oboroženimi silami in Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije, z dne 21. 2. 2008;
2. kazalnik P 4.1 [število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na schengenski meji ter
sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih migracij ]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU UKP, PU, PP, Frontex, DCAF in druge države članice EU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število sodelovanj v skupnih operacijah, ki jih načrtuje predsedstvo Sveta EU
2. število sodelovanj v skupnih operacijah EMPACT
3. število sodelovanj v skupnih operacijah z DCAF
4. število sodelovanj v skupnih operacijah Frontexa
Naloga 4.1.4 Priprava poslovnika za delo Nacionalnega koordinacijskega centra EUROSUR
prenos N 4.1.1 iz NDP 2013
Podlaga
1. kazalnik P 4.1 [vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU UIT, PU Koper in Frontex
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljen poslovnik

2.

vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji
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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:
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;

Podlaga

Obdobje izvedbe

predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022.
Nosilec
2013–2017
GPU UUP, UKP in SGDP

Sodelujoči

GPU PA, policijske uprave, MNZ Sekretariat

1.
2.

3.

Kazalniki učinkovanja
uvedena skupna mejna kontrola na mejnih
prehodih z Republiko Hrvaško
sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po
vstopu Republike Hrvaške v schengensko
območje
nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov

Način spremljanja/vir podatkov
-

podatki GPU UUP

-

poročila o delu projektne skupine

-

sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v policiji
baza ISCIU PA
policijska statistika

-

Naloga 4.2.1 Evalvacija poskusnega delovanja PPIU PU Celje
letna usmeritev MNZ, št. 4.2 [Policija naj za zagotovitev pravočasne racionalizacije
in optimizacije dela skladno s pričakovanji verjetne širitve schengenskega območja
na hrvaško zunanjo mejo v sodelovanju s strokovnimi službami ministrstva pripravi
Podlaga
ustrezne podlage za prerazporeditev policistov, ki opravljajo naloge varovanja
zunanje schengenske meje.];
sklep OK GDP, št. 207-42/2013, 15. 10. 2013;
3. kazalnik P 4.2 [nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–X.
GPU UUP
Sodelujoči

PU Celje
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana polletna evalvacija poskusnega delovanja PPIU PU Celje
2. izdelana zaključna evalvacija poskusnega delovanja PPIU PU Celje
Naloga 4.2.2 Izvajanje izmeničnega varovanja državne meje s Hrvaško
sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
Podlaga
čezmejnem policijskem sodelovanju, Ur. l. RS, št. 26/2003, 13. 3. 2003
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
PU Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper na meji s
Sodelujoči
Hrvaško ter hrvaški varnostni organi
Kazalniki uresničitve naloge
1. sklenjen operativni dogovor
Naloga 4.2.3 Preučitev potrebe po ustanovitvi PPIU PU Novo mesto
letna usmeritev MNZ, št. 4.2;
Podlaga
3. kazalnik P 4.2 [nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov]
Čas izvedbe
Nosilec
VI.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

PU Novo mesto
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelan elaborat o poskusnem delovanju PPIU Novo mesto
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5. STRATEŠKI CILJ: VZPOSTAVITEV SOODGOVORNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Z
LOKALNIMI SKUPNOSTMI
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. povečanje števila preventivnih akcij po množičnih
medijih in preventivnih dejavnosti policije na lokalni
ravni
2. vzpostavljena metodologija merjenja občutka
ogroženosti in policijskega dela v lokalnih
skupnostih
3. zmanjšanje občutka ogroženosti in povečanje
zadovoljstva z delom policije v lokalnih skupnostih
4. število usmerjenega usposabljanja in
izpopolnjevanja za opravljanje policijskega dela v
skupnosti za komandirje policijskih postaj in vodje
policijskih okolišev ter povečanje števila dodatno
usposobljenih komandirjev in vodij
5. izvedba projekta za povečanje vidnosti in
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih

Način spremljanja/vir podatkov
-

policijska statistika

-

javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ

-

-

baza ISCIU PA

-

projektna dokumentacija
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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

-

Način spremljanja/vir podatkov
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
podatki GPU SGDP SPPP o srečanjih s
predstavniki lokalne skupnosti
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
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, ki jo opravi
zunanji izvajalec na podlagi naročila MNZ
interna raziskava o vlogi policije v lokalni
skupnosti

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
-

Naloga 5.1.1 Proučitev sistema evidentiranja preventivnega dela
letna usmeritev MNZ, št. 5.1 [Policija naj do konca tretjega trimesečja prouči sistem
Podlaga
evidentiranja preventivnega dela v policiji in na podlagi izsledkov pripravi predlog,
katerega ključni cilj je debirokratizacija izvajanja nalog.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–IX.
GPU SGDP
Sodelujoči

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. pripravljeni predlogi glede na izsledke proučitve sistema
Naloga 5.1.2 Izvedba posvetov s predstavniki lokalnih skupnosti in občinskih redarstev
letna usmeritev MNZ, št. 5.2 [Okrepi naj sodelovanje z občinskimi redarstvi na vseh
področjih njihovega dela. Policija naj z upoštevanjem občinskih programov varnosti
prilagodi lastne dejavnosti in pristojnim organom občinskih uprav predlaga
Podlaga
najučinkovitejše oblike skupnega dela.]
1. in 2. kazalnik P 5.1 [boljše medsebojno razumevanje in zaupanje varnostnih
partnerjev v policijo in izboljšanje načina komuniciranja med lokalno skupnostjo
(državljani) in policijo pri zagotavljanju varnosti]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP in SGDP
GU SGDP, MNZ, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje
Sodelujoči
mestnih občin Slovenije in Združenje občinskih redarjev
Kazalniki uresničitve naloge
1. število posvetov
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Naloga 5.1.3 Izvajanje usposabljanj za policijsko delo v skupnosti
4. kazalnik P 5.1 [število usposabljanj s področja policijskega dela v skupnosti za
Podlaga
komandirje, njihove pomočnike in vodje policijskih okolišev ter število
usposobljenih]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj
2. število udeležencev
Naloga 5.1.4 Uresničitev predlogov s posveta za kakovostnejše izvajanje skupnih oblik dela policije in
občinskih redarstev
Podlaga
letna usmeritev MNZ, št. 5.2
Čas izvedbe
Sodelujoči

III.–XII.

Nosilec

GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število predlogov
2. stopnja uresničitve predlogov
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Program 5.2 Izvajanje projekta za povečanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih
(Mobilna policijska postaja)
Podlaga

temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 5. cilja), da policija mora:
izboljšati vidnost in dostopnost policistov v lokalnem okolju.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2013–2017

GPU SGDP

PU in MNZ DPDVN

2.

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

3.

povečan obseg preventivnih dejavnosti

1.

Nosilec

Način spremljanja/vir podatkov
-

spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori

-

policijska statistika

Naloga 5.2.1 Prilagoditev delovanja mobilne policijske postaje ugotovitvam poročila
1. in 2. kazalnik P 5.2 [večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni skupnosti in
Podlaga
boljši dostop do policijskih storitev]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU SGDP
Sodelujoči

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelana evalvacije delovanja mobilne policijske postaje po prilagoditvi
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6. STRATEŠKI CILJ: VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO
ORGANIZACIJO DELA
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja

Način spremljanja/vir podatkov

1. število identificiranih in povečanje deleža
odpravljenih administrativnih ovir v policiji
2. vzpostavljen enoten sistem za vodenje kakovosti
policijskega dela
3. izboljšanje organizacijskega vzdušja v enotah
policije, zlasti z zmanjšanjem psihičnega trpinčenja
in krepitvijo enakih možnosti

-

aplikacija OAB

-

rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037

-

javnomnenjska raziskava o organizacijski klimi v
policiji (interna raziskava)
raziskava o varovanju človekovih pravic (interna
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
kontaktnimi točkami ENPPF ter med kontaktno
točko ENPPF Republike Slovenije in slovenskimi
veleposlaništvi v tujini
vzpostavitev ustreznega analitičnega
obravnavanja dogodkov v sodelovanju s tujimi
varnostnimi organi (študije primera)
vzpostavitev evropsko primerljivih (metodoloških)
standardov

-

4. vzpostavitev mednarodno primerljivega
ocenjevanja ogroženosti zaščitenih subjektov in
manj dogodkov, ki lahko vplivajo na njihovo varnost
-

5. dokončanje preoblikovanja osnovnega v višje
strokovno izobraževanje za policiste, ureditev
raziskovalne dejavnosti za potrebe policije in
prilagoditev dinamike izobraževanja kadrovski
projekciji policije
6. reorganizirana kriminalistična policija in postopki
kriminalističnega preiskovanja
7. prenovljen informacijski sistem s področja
kriminalitete, vključno z neposrednim dostopom do
evidenc državnih organov, ustanov ter javnih služb

-

sprejet poklicni standard na VI. ravni zahtevnosti
za poklic policista
sprejet višješolski študijski program policist
sprejete pravne podlage

-

sprememba akta o notranji organizaciji
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji
drugi interni (pravni) akti

-

prilagojen informacijski sistem policije
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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:
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.

Podlaga

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

Nosilec
2013–2017
GPU SGDP in UKP
druge NOE GPU, policijske uprave, MNZ Sekretariat, državno tožilstvo ter Vlada
Republike Slovenije
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov

1.
2.

število poenostavljenih in izboljšanih postopkov
poenostavljen postopek obravnavanja bagatelne
kriminalitete

-

aplikacija OAB

3.

uveden nov model načrtovanja in poročanja

-

kontrolne točke (izvedba posameznih faz za
spremembo po terminskem načrtu)

4.

število uporab metodološkega orodja za merjenje
kakovosti
reorganizirana kriminalistična policija in
centralizacija preiskovanja hujših oblik
kriminalitete

-

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

5.

6.

realizacija kadrovskega načrta za posamezno leto

7.

realizacija stroškov dela v okviru internega
finančnega načrta proračunskega uporabnika
manjša poraba proračunskih sredstev ob izvedbi
vseh zakonskih nalog
delež porabe glede na zagotovljena proračunska
sredstva za zagotavljanje opreme in tehničnih
sredstev (osebna in zaščitna oprema, oborožitev,
vozila, posebna tehnična sredstva, investicije,
obnovljena službena stanovanja ...)

8.
9.

-

spremljanje porabe finančnih sredstev

-

poročilo o porabi proračunskih sredstev tipa 1

-

MFERAC
aplikacija za skladiščno poslovanje
podatki MNZ Sekretariat

Naloga 6.1.1 Uskladitev predpisov z novo policijsko zakonodajo
Podlaga

prenos N 6.1.1 iz NDP 2013

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–II.

Nosilec

Vodstvo GPU

druge NOE GPU in MNZ DPDVN
Kazalniki uresničitve naloge

1. sprejeti podzakonski predpisi
Naloga 6.1.2 Sprememba srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2013–2017 s
prilagoditvijo nalog kadrovskih in finančnim razmeram
letna usmeritev MNZ, št. 6.3 [Policija naj spremeni Srednjeročni načrt razvoja in
Podlaga
dela policije za obdobje od 2013 do 2017 in naloge prilagodi kadrovskim in
finančnim razmeram.]
Čas izvedbe
Čas izvedbe
IV.–VI.
GPU SGDP
Sodelujoči

druge NOE GPU in MNZ DPDVN
Kazalniki uresničitve naloge

1. sprejet spremenjen srednjeročni načrt
2. uskladitev načrta dela policije za 2014 s spremenjenim srednjeročnim načrtom in njegovo sprejetje
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Naloga 6.1.3 Priprava modela merjenja učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot
letna usmeritev MNZ, št. 6.1 [Policija naj zaradi gospodarnega upravljanja
človeških, materialno-tehničnih in finančnih virov pri sprejemanju strateških in
operativnih odločitev poleg varnostne ocene kot izhodišče upošteva primerjavo
Podlaga
stroškov in koristi.];
sklep u ustanovitvi DS, št. 024-30/2013/2 (1502-05), 8. 4. 2013;
3. kazalnik P 6.1 [uveden nov model načrtovanja in poročanja]
DS za vzpostavitev
sistema merjenja
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
učinkovitosti, uspešnosti
in kakovosti v policiji
Sodelujoči
druge NOE GPU, MNZ DPDVN in Sekretariat, PU ter policijska sindikata
Kazalniki uresničitve naloge
1. pripravljen model
2. izvedeno testiranje modela na ravni PP in PU
Naloga 6.1.4 Nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen
letna usmeritev MNZ, št. 6.2 [V okviru finančnih možnosti naj posodobi in uvede
Podlaga
take delovne procese, s katerimi je mogoče doseči trajni kadrovski in finančni
prihranek.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
Vodstvo GPU
Sodelujoči

NOE GPU, OE MNZ, PU, PP in posamezni zaposleni
Kazalniki uresničitve naloge

1. število prejetih predlogov
2. število poenostavljenih postopkov
3. ocenjen prihranek (finančni in/ali število ur)
Naloga 6.1.5 Strokovni posveti s prekrškovnimi organi v policiji in dodatno usposabljanje
koordinatorjev za prekrškovne zadeve
letna usmeritev MNZ, št. 6.4 [Policija naj za povečanje strokovnosti, gospodarnosti
Podlaga
in hitrejšega vodenja prekrškovnih postopkov zagotovi učinkovitejšo strokovno
pomoč policistom.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU UIT in PA ter PU
Kazalniki uresničitve naloge

2. število izvedenih posvetov
3. število dodatnih usposabljanj in število usposobljenih koordinatorjev
Naloga 6.1.6 Ocena smotrnosti in učinkovitosti delovanja specializiranih uniformiranih enot na državni
ravni
letna usmeritev MNZ, št. 6.5 [Prouči naj smotrnost in učinkovitost delovanja
specializiranih uniformiranih enot na državni ravni, ki neposredno opravljajo naloge
Podlaga
na področju varnosti cestnega prometa ter mejnih zadev in tujcev. Skladno z
ugotovitvami naj, če je potrebno, izvede reorganizacijo s poudarkom na
funkcionalni posodobitvi dela teh enot.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UUP
Sodelujoči

GPU SGDP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izvedena analiza delovanja enot za 2013
2. pripravljeni ukrepi
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Naloga 6.1.7 Priprava strokovnih izhodišč za reorganizacijo kriminalistične policije
sklep o imenovanju DS št. 024-34/2013/2 (1502-05), 24.4.2013;
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022;
6. kazalnik 6. SC [reorganizirana kriminalistična policija in postopki
Podlaga
kriminalističnega preiskovanja];
5. kazalnik P 6.1 [reorganizirana kriminalistična policija in centralizacija
preiskovanja hujših oblik kriminalitete]
DS za pripravo izhodišč
za reorganizacijo
kriminalistične policije ter
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
centralizacijo preiskovanja
organizirane in hujših
oblik kriminalitete in
korupcije
Sodelujoči
GPU SGDP, MNZ DPDVN in PU
Kazalniki uresničitve naloge
1. pripravljena strokovna izhodišča
Naloga 6.1.8 Debirokratizacija obravnave bagatelne kriminalitete
letna usmeritev MNZ 1.3 [Da bi povečala operativnost pri preiskovanju hujših oblik
kaznivih dejanj, naj nadaljuje dejavnosti za debirokratizacijo nalog pri obravnavi
Podlaga
bagatelne kriminalitete.]
2. kazalnik P 6.1 [poenostavljen postopek obravnavanja bagatelne kriminalitete]
Vodstvo GPU in GPU
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
UKP
Sodelujoči
DPDVN MNZ, GPU UIT, PU in VDT
Kazalniki uresničitve naloge
1. pripravljen predlog spremembe ZKP v delu, ki se nanaša na sestavo kazenske ovadbe, in zakonske ureditve
elektronskega poslovanja med policijo in državnim tožilstvom
2. elektronsko izmenjane kazenske ovadbe za kazniva dejanja, ki so jih izvršili neznani storilci, pri katerih se ne
pričakuje takojšnje odločitve državnega tožilca
3. priprava predloga za spremembo KZ (razmejitev med kaznivim dejanjem in prekrškom pri bagatelni
kriminaliteti do določene višini s kaznivim dejanjem povzročene premoženjske škode)
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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:
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;

Podlaga

Obdobje izvedbe

osnutek strategije ITSP 2013–2017.
Nosilec
2013–2017

Sodelujoči

GPU UKP in druge NOE GPU ter policijske uprave

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazalniki učinkovanja
povečanje razpoložljivosti informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov
količina posodobljene informacijske in
telekomunikacijske oprema
povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom
TETRA
število vdorov v ITSP

GPU UIT in UKP
Način spremljanja/vir podatkov

-

podatki GPU UIT

število drugih varnostnih incidentov
število novih informacijskih storitev in njihovih
uporabnikov
prenovljen sistem statističnega poročanja

8.

prenovljen informacijski sistem s področja
kriminalitete (ISPK)

-

9.

prenovljeni ali novi prostori za ITSP

-

kontrolne točke (izvedba posameznih faz za
spremembo po terminskem načrtu) – podatki GPU
UKP
poročila o posameznih fazah projekta

-

podatki GPU UIT

-

nadgrajeni dostopi v FIO

10. obseg papirnega in e-poslovanja
11. delež uporabe e-arhivov pri arhiviranju
dokumentov
12. vrsta in količina multimedijskih vsebin v ITSP
13. število in nadgradnja neposrednih dostopov do
evidenc državnih organov, ustanov in javnih služb

Naloga 6.2.1 Širitev MFERAC na lokalno raven v policiji
Podlaga

sklep OK GDP, št. 197-41/2013, 8. 10. 2013

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–III.

Nosilec

GPU UIT

MNZ Sekretariat UFZN, PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. delež vključenih PP [v %]
Naloga 6.2.2 Uvedba novih elektronskih povezav z drugimi organizacijami
13. kazalnik P 6.2 [število in nadgradnja neposrednih dostopov do evidenc
Podlaga
državnih organov, ustanov in javnih služb]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
GPU UIT
Sodelujoči

GPU UUP in UKP ter zunanje organizacije
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število novih povezav in s katerimi zunanjimi organizacijami
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Naloga 6.2.3 Prenova statističnega poročanja
7. kazalnik P 6.2 [prenovljen sistem statističnega poročanja];
Podlaga
prenos N 6.2.3 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

GPU UUP in UKP ter zunanji izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1.

delež preseljenih ETL procesov na novi platformi

2.

delež preseljenih poročil [mesečna, polletna, letna in druga poročila], ki se izvajajo na novi platformi

3.

delež preseljenih področij dela policije, ki so dostopna preko novega orodja

Naloga 6.2.4 Nadgradnja, dograditev in dokončanje infrastrukture za digitalno radijsko omrežje TETRA
sklepa Vlade RS, št. 38100-4/2012/1, 10. 1. 2013, in št. 38100-5/2013/4, 25. 7.
2013;
Podlaga
sklep Vlade RS o ustanovitvi medresorske projektne skupine, št. 38100-3/2013/5,
23. 5. 2013;
prenos N 6.2.5 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

medresorska projektna skupina
Kazalniki uresničitve naloge

1. povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom
Naloga 6.2.5 Priprava projekta ePolicist
Podlaga

sklepa OK GDP, št. 69-11/2013, 30. 1. 2013, in št. 85-13/2013, 20. 2. 2913

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU UUP, UKP in UPS
Kazalniki uresničitve naloge

1. izvedena kandidatura za financiranje projekta iz sredstev EU
2. uspešno izvedeno javno naročilo
3. število podprtih postopkov, ki jih lahko policist v celoti izvede v mobilnih pogojih dela
Naloga 6.2.6 Nadgradnja varovanja dostopa do interneta z varnostno pregrado NG
pravilnik o zaščiti podatkov policije
Podlaga
4. in 5. kazalnik P 6.2. [število vdorov v ITSP; število drugih varnostnih incidentov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

zunanji izvajalci
Kazalniki uresničitve naloge

1. uspešno izveden javni razpis
2. integrirana varnostna pregrada NG v obstoječ sistem varnostnih pregrad
3. vzpostavljen nadzor nad spletnim podatkovnim prometom na aplikacijski ravni
4. vzpostavljen nadzor dostopa zaščitenih komunikacij, ki potekajo preko http protokola (interneta)
Naloga 6.2.7 Selitev aplikacije Foto album na intel platformo
1. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih
Podlaga
sistemov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

na javnem razpisu izbran izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1. uspešno izveden javni razpis za izbiro izvajalca
2. uporaba foto albuma na novi platformi
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Naloga 6.2.8 Prenova jedrnega omrežja ITSP
1. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih
Podlaga
sistemov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

na javnem razpisu izbran izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1. večja razpoložljivost jedrnega omrežja ITSP
2. večja zmogljivost povezav v podatkovnem centru
Naloga 6.2.9 Vključitev nove rezinske omare
1. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih
Podlaga
sistemov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

na javnem razpisu izbran izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1.

preseljeni obstoječi strežniki v novo rezinsko omaro

2.

zagotovljena možnost dodajanja novih virtualnih strežnikov

Naloga 6.2.10 Selitev vmesnika za dostop do Schengenskega informacijskega sistema na drugo
platformo
1. in 2. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in
Podlaga
telekomunikacijskih sistemov; količina posodobljene informacijske in
telekomunikacijske opreme]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UIT
Sodelujoči

na javnem razpisu izbran izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1. začetek delovanja komunikacijskega vmesnika na novi platformi
Naloga 6.2.11 Priprava dokumentacije za vzdrževanje in širitev akreditacije laboratorija merilnikov
temeljne usmeritve MNZ (druga, tretja in deveta alineja 6. cilja), da policija mora:
Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

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;
prenoviti informacijski sistem s področja kriminalitete in izboljšati zaščito povezav z
drugimi sistemi.

I.–XII.

Nosilec

Slovenska akreditacija
Kazalniki uresničitve naloge

1. število revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ohranitev akreditiranih metod
2. število dokumentov za širitev akreditacije
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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
javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
Naloga 6.3.1 Ugotavljanje povezanosti rezultatov raziskave o javnomnenjskih rezultatov o organizacijski
klimi v policiji in internetne ankete o zadovoljstvu javnosti z delom policije
3. kazalnik P 6.3 [ugotovitve analize o statistični povezanosti rezultatov internih
raziskav o organizacijski klimi v policiji in o varovanju človekovih pravic z rezultati
Podlaga
javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z delom policije, ki jo opravi zunanji
izvajalec na podlagi naročila MNZ]
Čas izvedbe
Nosilec
III.–VI.
OIEP in GPU SGDP
Obdobje izvedbe

Nosilec

2013–2017

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1. izvedena analiza
Naloga 6.3.1 Posveti o ugotovitvah raziskave o organizacijski klimi z vodji policijskih enot
Podlaga

1. kazalnik P 6.3 [rezultati javnomnenjske raziskave o organizacijski klimi v policiji]

Čas izvedbe
Sodelujoči

Nosilec

I.–XII.

OEIP

NOE GPU, PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. število posvetov
2. pripravljen predlog nadaljnjih aktivnosti
Naloga 6.3.3 Izvedba interne raziskave o varovanju človekovih pravic

Čas izvedbe

prenos N 6.3.2 iz NDP 2013;
način spremljanja 2. kazalnika P 6.3 [interna raziskava]
Nosilec
VI.–XII.
GPU SGDP

Sodelujoči

druge NOE GPU, PU in PP

Podlaga

Kazalniki uresničitve naloge
1. izvedena raziskava na intranetu
2. izvedena analiza in pripravljeno poročilo o interni raziskavi

41

Načrt dela policije za 2014

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
vzpostavitev komunikacije po sistemu ACID
4. zagotovljena zaupnost prenosa informacij, ki se
zagotovitev neposredne komunikacije med
pošiljajo med pristojnimi varnostnimi organi,
kontaktnimi točkami ENPPF ter med kontaktno
skladno s priporočili Sveta EU
točko ENPPF Republike Slovenije in slovenskimi
veleposlaništvi v tujini
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

Naloga 6.4.1 Izdelava standardov varovanja
uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih
varuje policija;
Podlaga
pravila o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih
varuje policija
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
GPU UPS
Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1. izdelani standardi varovanja
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Naloga 6.4.2 Priprava opomnika za izdelavo ocen ogroženosti, varnostnih informacij in ocen tveganja
6. kazalnik P 6.4 [vzpostavljena enotna metodologija za obravnavanje oseb in
dogodkov, ki predstavljajo večje tveganje za varnost zaščitenih subjektov, skladno
Podlaga
s priporočili Sveta EU in konvencije Združenih narodov o preprečevanju in
kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod mednarodno zaščito, vštevši
diplomatske agente]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
GPU UPS
Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1. pripravljen opomnik
Naloga 6.4.3 Nadaljnja izmenjava informacij o ogroženosti zaščitenih subjektov
2. kazalnik P 6.4 [večje število in boljša kakovost izmenjave informacij glede
Podlaga
ogroženosti zaščitenih subjektov na podlagi priporočila Sveta EU in dunajske
konvencije o diplomatskih odnosih]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU UPS
Sodelujoči

GPU UUP in UKP, SOVA, TVO ter domači in tuji diplomatski predstavniki

Kazalniki uresničitve naloge
1. število izmenjanih ocen ogroženosti, varnostnih informacij, ocen tveganj, varnostnih priporočil in drugih
dokumentov
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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

Naloga 6.5.1 Prenova programov izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji
letna usmeritev MNZ, št. 6.6 [Policija naj nadaljuje in izpopolnjuje sistem
policijskega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki bo prilagojen kadrovski projekciji
Podlaga
policije in v podporo kariernemu sistemu.];
prenos N 6.5.6 iz NDP 2013;
4. kazalnik P 6.5 [število modificiranih programov usposabljanj in izpopolnjevanj]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–IX.
GPU PA
Sodelujoči

NOE GPU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število preklicanih, prenovljenih in novih programov izpopolnjevanja in usposabljanja
Naloga 6.5.2 Izdelava za pripravo razvojnega načrta raziskovalne dejavnosti v policiji do 2016
2. kazalnik P 6.5 [izdelan razvojni načrt raziskovalne dejavnosti za potrebe policije
Podlaga
do leta 2016];
prenos N 6.5.5 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

NOE GPU in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelan razvojni načrt raziskovalne dejavnosti
Naloga 6.5.3 Izvajanje novega višješolskega programa Policist – za policiste
letna usmeritev MNZ, št. 7.1 [Policija naj nadaljuje z izobraževanjem policistov po
višješolskem programu. V ta namen naj določi merila in število policistov, ki jih
napoti na izobraževanje, zlasti z upoštevanjem kadrovskih in finančnih omejitev,
Podlaga
sistemizacije delovnih mest ter operativnih potreb policije.];
prenos N 6.5.2 iz NDP 2013;
1. kazalnik P 6.5 [večji delež zaposlenih policistov z višješolsko izobrazbo po
zaključku izobraževanja 1. generacije]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

MNZ Sekretariat UOK in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število študentov, ki se izobražujejo po novem programu
2. število diplomantov
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Naloga 6.5.4 Nadaljnji razvoj učenja na daljavo
letna usmeritev MNZ, št. 6.6;
Podlaga
3. kazalnik P 6.5 [večje število izvedb usposabljanj v okviru e-učenja]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

GPU UIT, PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj v e-učilnicah EIDA in EIDAZ
2. število udeležencev e-učilnic EIDA in EIDAZ
3. število izdelanih video učnih pripomočkov
Naloga 6.5.5 Nadaljnje izvajanje programa usposabljanja vodenje v policiji
letna usmeritev MNZ, št. 6.6;
Podlaga
5. kazalnik P 6.5 [število izvedenih izobraževalnih programov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

NOE GPU, PU in PP
Kazalniki uresničitve naloge

1. število usposabljanj
2. število usposobljenih vodij
Naloga 6.5.6 Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe
letna usmeritev MNZ, št. 6.6;
Podlaga
5. kazalnik P 6.5 [število izvedenih izobraževalnih programov]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

NOE GPU, PU ter Cepol, Frontex, DCAF in Sepa
Kazalniki uresničitve naloge

1. število napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe
2. število usposabljanj Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe v Sloveniji
3. število udeležencev tovrstnih usposabljanj v Sloveniji
Naloga 6.5.7 Izvajanje usposabljanj za zunanje subjekte
zakon o občinskem redarstvu;
zakon o obrambi;
Podlaga
zakon o tajnih podatkih;
zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih;
zakon o javnih uslužbencih
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU PA
Sodelujoči

NOE GPU, OE MNZ, Združenje občinskih redarstev, SV in drugi zunanji subjekti
Kazalniki uresničitve naloge

1. število in vrsta izvedenih usposabljanj
2. število udeležencev
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7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. ohranitev dobrega javnega mnenja o ugledu
policije

Način spremljanja/vir podatkov
-

2. povečanje zaupanja javnosti v delo policije
3. vzpostavljen sistem merjenja notranjega
2
zadovoljstva

-

4. vzpostavljen učinkovitejši sistem notranje varnosti
-

2

javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z
delom policije, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ
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, 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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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, ki jo opravi zunanji izvajalec na
podlagi naročila MNZ

Naloga 7.1.1 Izvedba strokovnih posvetov o novostih Pravilnika o policijskih pooblastilih
letna usmeritev MNZ, št. 7.2 [Po sprejetju podzakonskega predpisa, ki bo urejal
Podlaga
način izvajanja policijskih pooblastil, naj pravočasno zagotovi usposobljenost
policistov za zakonito in strokovno izvajanje pooblastil.]
Čas izvedbe
Nosilec
I.–III.
GPU SGDP
Sodelujoči

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1. devet izvedenih posvetov
Naloga 7.1.2 Priprava in izvedba projektov za promocijo policije
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

1. kazalnik P 7.1 [število in vrsta medijskih dejavnosti];
I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP

NOE GPU, PU, PP in vrhunski športniki, zaposleni v policiji
Kazalniki uresničitve naloge

1. število izvedenih humanitarnih projektov
2. število izvedenih sejemsko-izobraževalnih prireditev
3. število objav na spletni strani policije o operativnih uspehih in drugih dosežkih policije, o preventivnih
aktivnostih policije in protokolarnih dogodkih
4. število obiskovalcev in gostovanj razstav muzeja slovenske policije
5. priprava in izvedba strokovnega posveta za predstavnike policijskih uprav za odnose z javnostmi
6. število zbranega in evidentiranega gradiva o zgodovini in delovanju policije za Muzej slovenske policije
7. izveden strokovni posvet o muzejski dejavnosti in izdan zbornik prispevkov
8. število objavljenih video posnetkov na lastnem kanalu na YouTube-u
9. število objav na Twitt-u
10. priprava in odprtje računa na Facebook-u
Naloga 7.1.3 Izdaja in prenova revije Varnost
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

1. kazalnik P 7.1 [število in vrsta medijskih dejavnosti]
I.–XII.

Nosilec

NOE GPU, PU in PP ter MNZ Sekretariat SUPG
Kazalniki uresničitve naloge

1. prenovljena revija
2. število izdanih številk
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Naloga 7.1.4 Ureditev depojev Muzeja slovenske policije
zakon o varstvu kulturne dediščine;
pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o
Podlaga
vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne
službe muzejev
Čas izvedbe
Nosilec
I.–XII.
GPU SGDP
Sodelujoči

NOE GPU in OE MNZ
Kazalniki uresničitve naloge

1. pripravljeni ukrepi za ureditev depojev
2. delež uresničenih ukrepov
3. urejeni depoji, skladno s pravnimi predpisi in strokovnimi standardi
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Program 7.2 Učinkovitejše zagotavljanje 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

Naloga 7.2.1 Revidiranje načrta integritete policije
zakon o integriteti;
Podlaga
prenos N 7.2.2 iz NDP 2013
Čas izvedbe
Nosilec
I.–VI.
Sodelujoči

druge NOE GPU, PU in KPK
Kazalniki uresničitve naloge

1. opravljen pregled dosedanjih aktivnosti na področju integritete
2. revidiran načrt integritete policije
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Priloga 1: Načrt zaposlovanja
Po kadrovskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS za policijo, je bilo dovoljeno število zaposlenih
za 2013 8.355. Na dan 31. 10. 2013 je bilo v Policiji zaposlenih 8.325 javnih uslužbencev, od
katerih se jih v kadrovski načrt šteje 8.319. Glede na skupni kadrovski načrt Vlade RS v 2013
policija tako ne presega dovoljenega števila zaposlitev (razlika je 36 zaposlitev). Poteka nekaj
zaposlitvenih postopkov (27 predlogov), zato se bo predvidoma število zaposlenih javnih
uslužbencev v 2013 in 2014 povečalo.
Dovoljeno število zaposlenih za 2014 po kadrovskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS, je
8.271. Do konca 2014 naj bi se v policiji predvidoma upokojilo 157 javnih uslužbencev, od
katerih ima 115 sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja. Število zaposlenih bi se
tako zmanjšalo z 8.325 na 8.168, v kadrovski načrt pa bi se štelo 8.162 javnih uslužbencev.
Glede na skupni kadrovski načrt Vlade RS v letu 2014 ne bo preseženo dovoljeno število
zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt (razlika je 109 zaposlitev).
Dovoljeno število zaposlenih za 2015 po kadrovskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS, je
8.188. Do konca 2015 naj bi se v policiji predvidoma upokojilo še 43 javnih uslužbencev. Ob
upoštevanju trenda zmanjševanja števila zaposlenih v državni upravi in glede na sprejet skupni
kadrovski načrt za 2015, bi bila po predvidevanjih v začetku 2015 razlika le še za 69 zaposlitev.

Tabela 1 Razlika med dovoljenim številom zaposlenih po sprejetem
kadrovskem načrtu in predvidenim številom zaposlenih, ki se štejejo v
kadrovski načrt

Leto
2013
2014
2015

Dovoljeno število
zaposlenih po
kadrovskem načrtu

Število zaposlenih, ki se
štejejo v kadrovski načrt

8.355
8.271
8.188

8.319
8.162
8.119

Razlika
36
109
69

Pri zaposlovanju novih javnih uslužbencev je treba pozornost nameniti sprejetemu kadrovskemu
načrtu, hkrati pa opozarjamo, da so v predvidne upokojitve v 2014 in 2015 zajeti vsi javni
uslužbenci, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev in imajo sklenjen dogovor o nadaljevanju
delovnega razmerja, ali pa bodo pogoje za upokojitev šele izpolnjevali. Če se tem javnim
uslužbencem podaljšajo obstoječi ali izdajo novi dogovori o nadaljevanju delovnega razmerja,
se bo število zaposlenih, ki štejejo v kadrovski načrt, v 2014 in 2015 povečalo.
Trenutna projekcija stroškov dela za proračunsko leto 2014, ki med drugim vsebuje stroške iz
naslova načrtovanih napredovanj, jubilejnih nagrad in odpravnin, izkazuje negativno stanje.
Poleg tega je treba upoštevati tudi:
-

-

da bo moralo biti javnim uslužbencem na podlagi sodbe izplačana ¾ plačnih nesorazmerij;
da Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št.
46/13) določa, da javni uslužbenci pridobijo pravico do plače glede na napredovanja v
nazive v 2011 ter napredovanja v plačne razrede in nazive v 2012 s 1. 4. 2014;
da bodo nastale nekatere finančne posledice tudi s premestitvami javnih uslužbencev na
bolj zahtevna delovna mesta;
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-

-

-

da bodo nastale dodatne finančne posledice z izpolnitvijo stavkovnega sporazuma, na
podlagi katerega se Vlada RS zavezuje, da bo najpozneje do konca 2013 za vse zaposlene
v policiji, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dodatka za dvojezičnost in opravljajo delo na
dvojezičnih območjih, na delovnih mestih, za katera je na podlagi zakona potrebno znanje
jezika narodne skupnosti, uredila njihov status tako, da bodo glede na izpolnjevanje pogojev
prejemali dodatek za dvojezičnost v višini, za katerega izpolnjujejo pogoje;
da bodo nastale dodatne finančne posledice tudi, če bo v 2014 v kakršnikoli meri izpolnjen
110. člen ZODPol, na podlagi katerega ministrstvo v petih letih po uveljavitvi ZODPol
sistemizira delovna mesta, na katerih policisti opravljajo naloge z višjo strokovno izobrazbo,
in na ta delovna mesta premesti policiste, ki pridobijo višjo strokovno izobrazbo (v
decembru 2013 zaključi program 40 policistov – NDM, v mesecu novembru 2013 pa bo na
šolanje napotenih dodatnih 100 »policistov«) in
da bo treba poplačati stroške iz sodb, ki zapadejo v takojšnje plačilo.

Skladno z navedenim se bo zaposlovanje v policiji izvajalo v okviru dovoljenega števila
zaposlenih po kadrovskem načrtu, razpoložljivih finančnih sredstev ter novega razreza
kadrovskega načrta, ki temelji na izračunih obremenjenosti policijskih uprav in enot Generalne
policijske uprave. Razrez kadrovskega načrta bo podlaga tudi pri izvajanju drugih kadrovskih
postopkov, s ciljem zagotavljanja enakomerne obremenjenosti kadrov.
Trenutno poteka 27 zaposlitvenih postopkov, in sicer za preiskovanje računalniške kriminalitete,
podporno računalniško dejavnost, za operativno policijsko delo v PP (predvidene so ponovne
zaposlitve policistov) ter za zaposlitev na strokovno-tehničnih delovnih mestih, predvsem za
administrativno delo.
V 2014 je skladno s kadrovsko projekcijo Letalske policijske enote predvidena zaposlitev na
delovnem mestu vodje Letalsko tehničnega oddelka, za katerega so zahteve določene v Uredbi
komisije (ES), št. 2042/2003 za vodenje vzdrževalne organizacije po delu EASA 145. Predlog je
bil že podan.
Glede na zaveze v ZODPol in Pravilniku o psihološki pomoči in podpori o zagotavljanju
delovanja psihologov in 24-urne nujne psihološke pomoči bo treba zasesti dve delovni mesti
policijskih inšpektorjev – psihologov.
Poleg navedenih kadrovskih postopkov, ki se že izvajajo, bo zaposlovanje potrebno v
Nacionalnem preiskovalnem uradu – predvidene so tri zaposlitve na delovnem mestu
kriminalistični inšpektor specialist za področje računalniškega preiskovanja.
Zaposlovanja bo tako usmerjeno v operativne enote, zlasti na PP. Izjemoma pa se bo izvajalo
zaposlovanje na delovnih mestih, ki niso neposredno vezana na izvajanje operativnih nalog
policije.
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Priloga 2: Načrt opreme in investicij (proračunska sredstva tip 1) in EU projekti

NRP

NOE

PP

Investicije

Skupaj redne investicije policije in EU projekti

2014
(v EUR)
11.390.873

Skupaj redne investicije policije

5.227.781

1714-07-0021
1714-07-0021
1714-07-0021

MNZ UL
MNZ UL
MNZ UL

1226
6093
1236

4201
4201
4201

Finančni lizing za avtomobile
Finančni lizing za avtomobile
Finančni lizing za avtomobile

1714-07-0021

MNZ UL

1226

4201

Obnova voznega parka - dodatna odobritev
s pogajanji

1714-09-1002

UPS LPE

1226

4201

Nadgradnja in vzdrževanje helikopterjev

1714-07-0005

GPU UUP

1226

4202

Sredstva za nadzor prometa

1714-07-0020

MNZ UL

1226

4202

Posebna tehnična sredstva policije

1714-07-0020

UPS UVZ

6093

4202

Oprema za varovane osebe, objekte

287.000
0
0
0
100.000
25.000
0
10.000
422.000
300.000

1714-07-0016

GPU UKP

1236

4202

Nadzorni center telekomunikacij

1714-07-0016
(1714-11-0006)

GPU UKP

1236

4202

Program zaščite prič

20.000

1714-07-0016
(1714-11-0007)

GPU UKP

1236

4202

Zaščita ogroženih delavcev

20.000

1714-07-0016

GPU NFL

1236

4202

Oprema za kriminalistično tehnične
laboratorije (NFL laboratorij)

26.900
366.900
1.748.868

1714-05-0002

GPU NFL

1228

4204

NFL objekt

1714-02-0001

MNZ UL

1228

4200

Finančni lizing za objekt PP Moste

695.081

1714-02-0020

MNZ UL

1228

4204

Finančni lizing za objekt PP Koper

0

1714-07-0007

GPU UIT

1228

4202

Oprema za zaščito podatkov

0

1714-07-0008

GPU UIT

1228

4202

Telekomunikacijska oprema

11.226

1714-07-0009

GPU UIT

1228

4202

Računalniška in programska oprema

1714-09-1003

GPU UIT

1228

4202

Centralni računalnik in diski

1714-07-0011

MNZ UL

1228

4205

Investicijsko vzdrževanje objektov

1714-07-0011

MNZ UL

1228

4204

PU Kranj, PP Jesenice

1714-07-0002

MNZ UL

1228

4202

Oprema poslovnih prostorov

1714-07-0013

MNZ UL

1228

4208

Investicijska dokumentacija

1714-07-0012

MNZ UL

1228

4206

Urejanje zemljišč

1.032.234
700.000
82.079
159.393
0
10.000
0
4.438.881

EU projekti

6.163.092

1714-10-0004

GPU UUP,
UIT, UPS

9436
9438

Sklad za meje - 07-13

5.931.092

1714-10-1003

GPU PA

9574

CEPOL - tuja donacija

5.000

1714-10-1004

GPU UUP

9576

FRONTEX - tuja donacija

20.000

1714-11-0020

GPU SGDP

8969
9892

Uradnik za zvezo v Rimu

2.000

1714-14-0002

GPU UKP

8969
9892

Upravljanje s podatki o letalskih potnikih
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Priloga 3: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav

ACID

Ad hoc MNZ, št. 13/2012
Ad hoc MNZ, št. 5/2013

AMZS
Aplikacija OAB
ARSO
AVP
AWF
BS
Cepol
CoPPRa

CSD
CURS
DARS
DCAF
DDOKC
DRO
DRSC
DT
DURS
EASA
EIDA
EIDAZ
EIS
EMCDDA
EMPACT
ENPPF
ETL proces
EU
EUROSUR
FIMATHU

FINEC
FIO
FPC
Frontex

GPU

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
usmeritve in obvezna navodila ministra, št. 13/2012 za
prednostno vodenje predkazenskega postopka, št. 060212/2012/1 (141-02), 29. 8. 2012
usmeritve in obvezna navodila, št. 5/2013 za odpravo v
nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti uporabe merilnikov
hitrosti, št. 0602-22/20013/1 (143-03), 15. 10. 2013
Avto-moto zveza Slovenije
aplikacija Odprava administrativnih bremen
Agencija Republike Slovenije za okolje
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Analysis Work File (Europolova analitična datoteka)
Banka Slovenije
College européen de police (Evropska policijska akademija)
Community Policing Preventing Radicalisation and Terrorism
(Policijsko delo v skupnosti za preprečevanje radikalizma in
terorizma)
Center za socialno delo
Carinska uprava Republike Slovenije
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Inštitut za
demokratični nadzor nad oboroženimi silami)
Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra
digitalno radijsko omrežje
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Državno tožilstvo
Davčna uprava Republike Slovenije
European Aviation Safety Agency (Evropska agencija za
varnost v letalstvu]
aplikacija za učenje na daljavo
aplikacija za učenje na daljavo (zunanji dostop)
Europol Information System (Europolov informacijski sistem)
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami)
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)
Extract, Transform, Load (Izloči, preoblikuj in naloži)
Evropska unija
European border surveillance system (evropski sistem nadzora
meja)
Fight against illegal Migration via Serbian-Hungarian border
(Boj zoper nedovoljene migracije preko srbsko-madžarske
meje)
Financial and Economic Crime (Finančna in gospodarska
kriminaliteta)
Fonetični indeks oseb
Focal Point Checkpoint (analitični dosje Checkpoint)
European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States of
the European Union (Agencija za vodenje operativnega
sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije)
Generalna policijska uprava,
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GPU NFL
GPU PA
GPU SGDP
GPU SGDP SNPI
GPU SGDP SPPP
GPU SGDP SRSN
GPU SGDP SRSN ONA

GPU UIT
GPU UPS
GPU UPS CVZ
GPU UPS OKC
GPU UKP
GPU UUP
GPU UUP SENP
IP
IRSD
IRSKGHO
ISCIU PA
ISOCFP
ISPK
ITK sistem
ITSP
JIT-THB

KPK
KISK
KZ
letna usmeritev MNZ
LTE
MASP

MDDSZ
MF
MFERAC
MIRS
MKO SKP PU
MNZ

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, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge, Oddelek za
načrtovanje in analitiko
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 pooblaščenec
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
hrano in okolje
Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje
Policijske akademije
ISO standard programsko okolje Nacionalnega forenzičnega
laboratorija
Informacijski sistem s področja kriminalitete
informacijsko telekomunikacijski sistem
Informacijski telekomunikacijski sistem policije
Joint investigation teams – trafficking in human beings (Skupne
preiskovalne skupine v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni
Evropi)
Komisija za preprečevanje korupcije
Kadrovska evidenca (aplikacija na centralnem računalniku)
Kazenski zakonik
Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije
v letu 2014, št. 0602-20/2013/1 (141-03), 27. 9. 2013
Long Term Evolution (Evolucija na dolgi rok); tehnični standard
mobilnih komunikacij, ki omogoča bistveno večje hitrosti
Multi-Annual Strategic Plans (večletni strateški načrt za
obdobje v okviru političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje od 2014 do
2017)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Ministrstvo za finance
računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in
kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Mobilni kriminalistični oddelek v Sektorju kriminalistične policije
Policijske uprave
Ministrstvo za notranje zadeve
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MNZ DPDVN
MNZ SEZMS
MNZ Sekretariat SUPG
MNZ Sekretariat UFZN
MNZ Sekretariat UL
MNZ Sekretariat UOK
MONEYVAL

MP
MZ
MZIP
N
NDP 2013
NG
NOE GPU
NRP
NVO
OAP
OCTA
OK GDP
OLAF
OEIP
OE MNZ
P
Policijske statistike
Policist – NMD
PP
PP
PPE
PPIU
PPP
PU
RS
SC
SDT
Sepa
SIENA
SiKOM
SIS II
SKP PU
SiOCTA
SOCTA

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, Služba za upravno
poslovanje in grafiko
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za finančne
zadeve in nabavo
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za
organizacijo in kadre
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money
Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Posebni
odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja
terorizma)
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Naloga
Načrt dela policije za 2013, št. 007-325/2012/91 (2061-01), 9.
5. 2013
New Generation (nova generacija varnostne pregrade)
Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave
Načrt razvojnih programov
Nevladne organizacije
Operational Action Plan (Operativni akcijski načrt za
implementacijo MASP v 2014)
Organized Crime Threat Assessment (ocena ogroženosti
zaradi organiziranih oblik kriminalitete)
Ožji kolegij generalnega direktorja policije
European Anti-Fraud Office (Evropski urad za boj proti
goljufijam)
Odpor za etiko in integriteto v policiji
Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve
Program
Podatki iz aplikacij Statistika za letna in polletna poročila in
Preventivne dejavnosti, STAI tabel in zbirnikov
policist – nadzornik državne meje
policijska postaja (enota)
proračunska postavka (pri financah)
Posebna policijska enota
Policijska postaja za izravnalne ukrepe
Postaja prometne policije
Policijska uprava
Republika Slovenija
Strateški cilj
Specializirano državno tožilstvo
Srednje evropska policijska akademija (MEPA Mitteleuropäische Polizeiakademie)
Secure Information Exchange Network Application (Europolova
mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij)
Nacionalni kriminalistično obveščevalni model
schengenski informacijski sistem druge generacije
Sektor kriminalistične policije v policijski upravi
slovenska ocena ogroženosti zaradi organiziranih oblik
kriminalitete
Serious Organized Crime Threat Assessment (ocena
ogroženosti zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete)
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SOVA
Svet EU
temeljna usmeritev MNZ

TIRS
TVO
UNP
UPPD
VDT
ZKP
ZNPPol
ZODPol
ZOPNI
ZRSZ
ZŠAM
ZZZS

Slovenska obveščevalno varnostna agencija
Svet Evropske unije
Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja
in dela policije za obdobje 2013–2017, št. 007-220/2012/1
(141-02), 25. 5. 2012
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Tuji varnostni organi
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Vrhovno državno tožilstvo
Zakon o kazenskem postopku
Zakon o nalogah in pooblastilih policije
Zakon o organiziranosti in delu policije
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Združenje šoferjev in avtomehanikov
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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