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Naert dela policije za 2016

Letni nacrt dela policije za 2016

Na podlagi Resolucije 0 dolqorocnem razvojnem programu dela policije do leta 2025 [Uradni list
RS, st. 75/15], revidiranega srednjeroenega nacrta razvoja in dela policije za 2013-2017
[dokument, st. 007-249/2014/34, 21. 10. 2014], usmeritev in obveznih navodil za pripravo nacrta
dela policije za leta 2016, ki jih je izdala ministrica za notranje zadeve [dokument, st. 0602
12/2015/1 (141-02),30.9.2015], je pripravljen nacrt dela policije za 2016.

Pripravljen je skladno z dolocbami 4. elena Pravilnika 0 usmerjanju in nadzoru policije [Uradni
list RS, st. 51/2013]. Je podlaga za pripravo letnih nacrtov dela policijskih enot.

V okviru 7 strateskih ciljev je oblikovanih 22 programov, v katerih je nacrtovanih 96 nalog. Izven
programov so nacrtovane se 3 naloge, in sicer v okviru 2. in 7. strateskeqa cilja. V nacrt so
prenesene tudi naloge lz nacrta dela policije za 2015 [dokument, st. 007-429/2014/28 (2061
06), 25.11 .2014] in iz nacrta dela policije za 2014 [dokument, st 0602-68/2013n1 (2061-01),
28. 11. 2013], ki jih enote niso realizirale, jih bodo pa v 2016. Pri vsaki nalogi je dolocena njena
podlaga, nosilci in sodelulocl, cas izvedbe ter kazalniki uresnicitve naloge.

Sestavna dela nacrta dela policije za 2016 sta nacrta zaposlovanja ter nabave opreme in
investicij v policiji, pripravljena v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
pristojnimi za kadrovske zadeve, nabavo in investicije ter financne zadeve.

Nacrt nabave opreme in investicij v policiji ni dokoncen; v 2016 se lahko vrednosti na
posameznih postavkah spremenijo, saj interni financnl nacrt [katerega sestavni del je vsebinsko
bolj podroben nacrt nabav in gradenj z nacrtom informatizacije] ob pripravi nacrta dela policije
za 2016 se ni bil pripravljen. Prav tako ni bila znana dokoncna realizacija pogodb v 2015 in s
tem prenesene obveznosti v 2016.

10
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1. STRATEŠKI CILJ: PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ

Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 
cilja Način spremljanja/vir podatkov 

1. 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 

- policijska statistika 
- podatki GPU UKP o finančnih preiskavah in 

medresorskem sodelovanju pri varstvu okolja 
- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 

delom policije 
- evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK 
- materialno-tehnična oprema 

2. število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na 
podlagi strateških dokumentov EU ter ocena 
njihovih učinkov na varnostne razmere 

- izdelane analize 
- statistični podatki Europola – SIENA 

3. naraščajoča vrednost izsledene protipravne 
premoženjske koristi po posameznih vrstah 
kriminalitete 

- podatki GPU UKP o vrednosti protipravne 
premoženjske koristi [policijska statistika] 

4. število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje 
nasilja v družini, ponudbe prepovedanih drog 
mladim in najpogostejših oblik premoženjske 
kriminalitete 

- policijska statistika  
- podatki GPU UKP 

5. povečanje deleža preiskanih kaznivih dejanj 
premoženjske kriminalitete, zlasti ropov, roparskih 
tatvin, drznih tatvin in vlomov 

- policijska statistika 

6. naraščajoče število kriminalistično obveščevalnih 
informacij v okviru nacionalnega kriminalistično 
obveščevalnega modela 

- evidenca operativnih informacij 

7. zmanjšanje števila zavrženih kazenskih ovadb 
zaradi odsotnosti utemeljenega suma, da je 
osumljenec storil kaznivo dejanje, in drugih 
razlogov, ki so posledica nestrokovnega dela 
policije 

- policijska statistika 
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1 Izraz otroška pornografija, ki je uporabljen v temeljnih usmeritvah MNZ in revidiranega srednjeročnega načrta razvoja 
in dela policije za 2013–2017, je v Načrtu dela policije za 2016 nadomeščen s strokovnim izrazom gradivo s spolnimi 
zlorabami otrok. 

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 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja 1. cilja], da 
policija mora: 
− 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 gradiv 
s spolnimi zlorabami otrok1, 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; 

ReNPPZK12-16;  
ocene ogroženosti zaradi hudih oblik in organizirane kriminalitete [SOCTA]. 

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči NOE GPU, MNZ SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo, DCAF, MNZ 
Bolgarije, Europol in Eurojust 

Kazalniki učinkovanja  Način spremljanja/vir podatkov 
1. rezultati izvajanja strategije obvladovanja 

gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji - akcijski načrt strategije 

2. večje število odkritih in preiskanih korupcijskih 
kaznivih dejanj  - policijska statistika 

3. večje število pobud za ustanavljanje 
specializiranih preiskovalnih skupin 

- podatki o pobudah in izdanih sklepih za delovanje 
specializiranih preiskovalnih skupin 

4. izdelana strategija boja zoper organiziran kriminal  
5. izveden projekt JIT-THB za vzpostavljanje 

temeljev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih 
skupin v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni 
Evropi 

- kontrolne točke [izvedba posameznih faz projekta]

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 
avtomobilske kriminalitete ter novim oblikam 
prilagojena organizacija in način preiskovanja 
obeh vrst kriminalitet  

- spremenjena strategija dela na področju 
avtomobilske kriminalitete 

- policijska statistika 

9. večje število izvedenih prikritih preiskovalnih 
ukrepov pri odkrivanju in preiskovanju hudih in 
organiziranih oblik kriminalitete 

- evidenca prikritih preiskovalnih ukrepov 
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Naloga 1.1.1 Izvedeno srečanje slovenske policije z varnostnimi organi Zahodnega Balkana za boljše 
operativno sodelovanje in izmenjavo informacij o mednarodnih kriminalnih skupinah, ki organizirano 
izvršujejo hujša premoženjska kazniva dejanja  

Podlaga 

ReNPPZK12-16; 
5. kazalnik 1. SC [povečanje deleža preiskanih kaznivih dejanj premoženjske 
kriminalitete, zlasti ropov, roparskih tatvin, drznih tatvin in vlomov]; 
8. kazalnik P 1.1 [število kaznivih dejanj premoženjske in avtomobilske kriminalitete 
ter novim oblikam prilagojena organizacija in način preiskovanja obeh vrst 
kriminalitet] 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči  PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedba skupnega operativnega srečanja 
Naloga 1.1.2 Okrepitev dejavnosti za preprečevanje trgovine z ljudmi 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.3 [Policija naj (tudi v sodelovanju z drugimi pristojnimi 
državnimi organi) okrepi dejavnosti za prepoznavanje potencialnih žrtev trgovine z 
ljudmi (izkoriščanje delovne sile, prisilno beračenje in prisilno izvajanje kaznivih 
ravnanj itd.). Izdela oziroma posodobi naj tudi kazalnike za prepoznavo žrtev 
trgovine z ljudmi in novih pojavnih oblik trgovanja z ljudmi.]; 
ReNPPZK12-16; 
2. kazalnik 1. SC [število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na podlagi 
strateških dokumentov EU ter ocena njihovih učinkov na varnostne razmere] 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP, PU, MNZ SEZMS, MNZ DUNZMN, Nacionalni koordinator za boj proti 
trgovini z ljudmi, MZZ, MDDSZ, NVO 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelani kazalniki za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi in novih pojavnih oblik trgovanja z ljudmi 
2. število izmenjanih informacij o potencialnih žrtvah trgovine z ljudmi z drugimi državnimi organi 
3. število izvedenih usposabljanj za boljšo prepoznavo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi 
4. število udeležencev usposabljanj 
Naloga 1.1.3 Odkrivanje in preprečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem in druge oblike nasilnega 
ekstremizma 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.2 [Policija naj v boju proti terorizmu in pri preprečevanju 
radikalizacije na strateški in zlasti lokalni ravni okrepi dejavnosti stalnega 
spremljanja novih pojavnih oblik in dejavnikov, ki posameznike spodbujajo k 
različnim stopnjam radikalizacije.] in 2.1 [Policija naj se hitro in učinkovito odziva na 
potencialno ogrožanje javnega reda in miru, ki bi lahko bilo posledica 
nenadzorovanega povečanja migracijskega pritiska (večjega števila tujcev kot tudi 
možnosti prihoda pripadnikov terorističnih organizacij), s poudarkom na zakoniti in 
strokovni izvedbi policijskih pooblastil.]; 
2. kazalnik 1. SC 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP, PU, MNZ SEZMS, SOVA, MO OVS, MZZ, MP, MIZŠ, MDDSZ 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število operativnih informacij o radikalizaciji po posameznih indikatorjih 
2. število izmenjanih informacij prek platforme za zgodnje odkrivanje in preprečevanje radikalizacije 
3. izdelana analiza obstoječih indikatorjev radikalizma 
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Naloga 1.1.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: kokain/heroin 

Podlaga 

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 dejavnosti v okviru političnega cikla EU (EU Policy Cycle).]; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
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 I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, MNZ SEZMS, FURS, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt ter FP Heroin in FP Cola 
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.5 Sodelovanje v EMPACT projektu: orožje 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, MNZ SEZMS, FURS, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Firearms 
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.6 Sodelovanje v EMPACT projektu: trgovina z ljudmi 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP, PU, MNZ SEZMS, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Phoenix 
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.7 Sodelovanje v EMPACT projektu: nedovoljene migracije 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.– XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP, PU, MNZ SEZMS, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Checkpoint 
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.8 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih 
kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP, MNZ SEZMS, DT, FURS in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Furtum 
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.9 Sodelovanje v EMPACT projektu: odkrivanje in preiskovanje zlorab plačilnih kartic v EU 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.– XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, MNZ SEZM, SDT in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Terminal  
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.10 Sodelovanje v EMPACT projektu: odkrivanje in preiskovanje goljufij z udeležbo 
neplačujočih gospodarskih subjektov v EU [MTIC] 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, MNZ SEZMS, DT, FURS, UPPD, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP MTIC 
2. število mednarodnih policijskih akcij s sodelovanjem slovenske policije 
Naloga 1.1.11 Nadaljevanje  EU projekta THEMIS:  izvedba delavnic in priprava zbornika  

Podlaga 1. kazalnik P 1.1 [rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske 
kriminalitete v Republiki Sloveniji] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU PA, MF, UNP in OLAF  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih delavnic  
2. pripravljeni zborniki povzetkov 
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Naloga 1.1.12 Izdelava analize o goljufijah na škodo finančnih interesov RS in EU s poudarkom na 
odkrivanju korupcijskih tveganj  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.1 [Policija naj nadaljuje z odkrivanjem in preiskovanjem 
gospodarske kriminalitete in organiziranih oblik korupcije, zlasti naj namenja 
pozornost obravnavi zadev na škodo bančnega sistema, proračunskih sredstev, 
sredstev EU, in zadev, ki povzročajo veliko premoženjsko korist, ter krepitvi 
izvajanja finančnih preiskav in delovanja specializiranih preiskovalnih skupin.]; 
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]; 
1. kazalnik P 1.1 [rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske 
kriminalitete v Republiki Sloveniji] 

Čas izvedbe  I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU in OLAF 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza  
Naloga 1.1.13 Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na škodo bančnega sistema  

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 1.1; 
3. kazalnik 1. SC [naraščajoča vrednost izsledene protipravne premoženjske koristi 
po posameznih vrstah kriminalitete] 

Čas izvedbe  I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, DT,BS in KPK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število obravnavanih kaznivih dejanj na škodo bančnega sistema 
2. število skupnih preiskovalnih skupin 
Naloga 1.1.14 Krepitev delovanja mobilnih kriminalističnih oddelkov PU SKP pri omejevanju dejavnosti 
mobilnih ter organiziranih kriminalnih združb na varnostno obremenjenih območjih in kriminalnih 
žariščih 

Podlaga letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
ReNPPZK12-16 

Čas izvedbe  I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU SGDP, PU in MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število popolnjenih delovnih mest v PU SKP MKO 
2. večje število poostrenih nadzorov na varnostno obremenjenih območjih in kriminalnih žariščih glede na 

preteklo leto 
Naloga 1.1.15 Nadgradnja sistema za nadzor elektronskih komunikacij  

Podlaga 

ReNPPZK12-16; 
SOCTA; 
2. kazalnik 1. SC; 
9. kazalnik P 1.1 [večje število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov pri 
odkrivanju in preiskovanju hudih in organiziranih oblik kriminalitete];  
prenos N 1.1.3 iz NDP 2015 

Čas izvedbe  I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU SGDP, MNZ Sekretariat UFZN in zunanji izvajalci 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena nadgradnja sistema za nadzor elektronskih komunikacij 
Naloga 1.1.16 Proučitev možnosti za ustanovitev centra MKO v GPU UKP na podlagi analize 

Podlaga 
ReNPPZK12-16; 
resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, 4.13;  
1. in 6. kazalnik 1. SC; 
8. in 9. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe  IV.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU SGDP in MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza 
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Naloga 1.1.17 Integracija mrežne aplikacije za varno izmenjavo informacij [SIENA] v informacijski 
sistem policije na državni ravni 
Podlaga prenos N 1.1.1 naloge iz NDP 2015 
Čas izvedbe VI.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena tehnična integracija 
2. število usposobljenih v GPU UKP za delo s sistemom SIENA 
Naloga 1.1.18 Priprava usmeritev za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, skladne s priporočili 
Moneyval in Nacionalno oceno tveganja 

Podlaga 

akcijski načrt za uresničitev priporočil Moneyval; 
nacionalna ocena tveganja;  
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]; 
1. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe  VI.–XII.  Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, DT in UPPD 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane usmeritve in objava na intranetu 
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Program 1.2 Izboljšanje izvajanja finančnih preiskav, računalniškega preiskovanja in ogledne dejavnosti

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, tretja, četrta in sedma alineja 1. cilja], da 
policija mora:  
− 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 gradiv 
s spolnimi zlorabami otrok, 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; 

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. 

Obdobje izvedbe 2013-2017 Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU NFL in UUP, policijske uprave in državno tožilstvo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. poenoteni standardi in optimizirani postopki 

računalniškega preiskovanja, prilagojeni novim 
informacijskim tehnologijam 

- podatki GPU UKP 

2. nadgrajena aplikacija kaznivih dejanj, ki bo 
omogočila spremljanje policijskih dejavnosti o 
izvajanju finančnih preiskav 

 

3. število opravljenih finančnih preiskav in podanih 
pobud za zavarovanje zahtevkov za odvzem 
premoženjske koristi v razmerju do povzročene 
premoženjske škode in protipravno pridobljenega 
premoženja 

- podatki GPU UKP o finančnih preiskavah 
[policijska statistika]  

4. ugotovitve analiz finančnih preiskav - analiza GPU UKP 
5. večji delež ogledov, kjer so bile zavarovane sledi, 

med vsemi opravljenimi ogledi - knjiga ogledov 6. večji delež ogledov z identificiranimi osumljenci 
med vsemi opravljenimi ogledi 

7. večji delež ogledne dejavnosti po standardu ISO 
17020 - strokovni nadzori 

8. večje število izdelanih fotorobotov in uvedena 
sodobnejša računalniška podpora - policijska statistika 

9. število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter 
število usposobljenih policistov  - baza ISCIU PA 

Naloga 1.2.1 Izdelava programov dela za posamezna specializirana področja računalniškega 
preiskovanja 

Podlaga 
ReDRPPol, poglavje 4.15 [Specializacija digitalne forenzike]; 
2. kazalnik 1. SC; 
1. kazalnik P 1.2 [poenoteni standardi in optimizirani postopki računalniškega 
preiskovanja, prilagojeni novim informacijskim tehnologijam] 

Čas izvedbe III.–XI. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT, PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izdelanih programov dela  
2. ugotovljena potrebna dodatna strojna in programska oprema 
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Naloga 1.2.2 Nadaljnje izvajanje finančnih preiskav na področju organizirane in splošne kriminalitete 
Podlaga prenos N 1.2.6 iz NDP 2015 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1.  večje število opravljenih finančnih preiskav policije po ZKP glede na predhodno leto 
Naloga 1.2.3 Sprememba aplikacije Knjiga ogledov v ITSP 
Podlaga  prenos N 1.2.1 iz NDP 2015 
Čas izvedbe I.–XII. Čas izvedbe GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT in NFL ter PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. spremenjena aplikacija  
Naloga 1.2.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta – vdori v informacijske sisteme 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC;  
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU, MNZ SEZMS in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Cyborg  
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Program 1.3 Oblikovanje nacionalnega kriminalističnega obveščevalnega modela  

Podlaga 

temeljni usmeritvi MNZ [prva in peta alineja 1. cilja], da policija mora: 
− 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; 

ReNPPZK12-16. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT in PA ter policijske uprave 

Kazalniki učinkovanja  Način spremljanja/vir podatkov 
1. vzpostavljen nacionalni kriminalistični 

obveščevalni model [SiKOM] 

- podatki GPU UKP 

2. število kriminalistično obveščevalnih izdelkov v 
policiji 

3. 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  

4. vzpostavljen sistem načrtovanja in določanja 
prednostnih nalog v boju proti hudim in 
organiziranim oblikam kriminalitete na podlagi 
SiKOM-a 

Naloga 1.3.1 Priprava ocene  ogroženosti Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik 
kriminalitete 2017  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
ReDRPPol, poglavje 4.11 [Obveščevalno vodeno policijsko delovanje]; 
2. kazalnik 1. SC; 
4. kazalnik P 1.3 [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] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete 
Naloga 1.3.2 Vzpostavitev sistema za zaznavo prioritetnih varnostnih pojavov glede na aktualne 
varnostne razmere 

Podlaga 
1. kazalnik 1. SC; 
1. kazalnik P 1.3 [vzpostavljen nacionalni kriminalistični obveščevalni model 
[SiKOM]] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen sistem dela 
2. število statističnih poročil in nadzornih plošč za podporo odločanju na področju zaznavanja in spremljanja 

izstopajočih varnostnih pojavov kriminalitete  
3. število usposobljenih uporabnikov za uporabo sistema za sprotno analitično obdelavo podatkov [OLAP] 
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Naloga 1.3.3 Vzpostavitev pogojev za uporabo podatkov o potnikih v letalskem prometu [PNR] 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 1.2; 
pogodba med EU in MNZ, Policijo št. HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004450, z 
dne 20. 11. 2013 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelava kataloga postopkov pri obdelavi in uporabi podatkov o potnikih v letalskem prometu 
2. izdelava priročnika za oblikovanje kriterijev pri določanju rizičnih potnikov 
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Program 1.4 Krepitev preventivne dejavnosti na področju kriminalitete 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ [tretja alineja 1. cilja], da policija mora: 
− nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s 

področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in gradiv 
s spolnimi zlorabami otrok, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi drogami; 

strategija dela na področju preprečevanja in preiskovanja premoženjske 
kriminalitete. 

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU SGDP in UUP GPU, OE MNZ, policijske uprave, ministrstvi za delo, družino 
in socialne zadeve ter za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Slovensko 
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, 
trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in 
gradiva s spolnimi zlorabami otrok, nasilja v 
družini ter prometa s prepovedanimi drogami 

- policijska statistika 
- podatki GPU UKP  

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 Priprava in objava preventivnega gradiva glede internetnih zlorab otrok in nasilja nad 
otroki, nasilja v družini ter premoženjske kriminalitete 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.4 [Policija naj še naprej udejanja pristop ničelne 
tolerance pri obravnavi nasilja v družini in kaznivih dejanj, katerih žrtve so otroci, 
ter zlasti krepi strokovno usposobljenost in medinstitucionalno sodelovanje.]; 
ReNPPZK12-16; 
strategija dela policije za preprečevanje in boj zoper premoženjsko kriminaliteto; 
4. kazalnik 1. SC [število preventivnih dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, 
ponudbe prepovedanih drog mladim in najpogostejših oblik premoženjske 
kriminalitete]; 
1. kazalnik P 1.4 [število pripravljenega preventivnega gradiva in dejavnosti s 
področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in 
gradiva s spolnimi zlorabami otrok, nasilja v družini ter prometa s prepovedanimi 
drogami] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
 GPU UUP in SGDP ter MNZ 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. prenovljeno preventivno gradivo o premoženjski kriminaliteti, naklada in dostopnost gradiva 
2. objavljeno preventivno gradivo glede internetnih zlorab otrok in nasilja nad otroki na spletni strani policije 
3. prenovljene informacije o postopku policije pri nasilju v družini 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 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ [tretja, šesta in osma alineja 1. cilja], da policija mora: 
− nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj s 

področja kibernetske kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in gradiv 
s spolnimi zlorabami otrok, 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 2013-2017 Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
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 
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 

- podatki GPU UKP 2. večje število delovnih srečanj z zunanjimi 
institucijami na področju družinskega nasilja, 
spolnih zlorab otrok in gradiv s spolnimi zlorabami 
otrok 

3. vzpostavljena nacionalna podatkovna baza gradiv 
o spolnih zlorabah otrok 

4. vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov 
med policijo in državnim tožilstvom ter število 
izmenjanih podatkov  

- evidenca kaznivih dejanj 

Naloga 1.5.1 Preučitev ustreznosti obstoječe prakse obveščanja državnega tožilca s SMS sporočili 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.5 [Zaradi pravočasnega in poenostavljenega 
obveščanja državnega tožilca naj policija v sodelovanju z Vrhovnim državnim 
tožilstvom RS do konca tretjega trimesečja preuči ustreznost obstoječe prakse 
obveščanja državnega tožilca s SMS-sporočili (in tudi možnost širitve na vse 
policijske uprave).]; 
4. kazalnik P 1.5 [vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov med policijo in 
državnim tožilstvom ter število izmenjanih podatkov] 

Čas izvedbe  I.–IX. Nosilec UKP GPU  
Sodelujoči PU in VDT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza obveščanja tožilca s SMS sporočili na PU Celje, PU Kranj in PU Ljubljana 
2. opravljen sestanek z VDT na podlagi ugotovitev analize ter preučitev možnosti za širitev prakse na vse PU 
Naloga 1.5.2 Izboljšanje in poenotenje dela policije pri preiskovanju kaznivih dejanj nezakonitega lova in 
drugih kaznivih dejanj, povezanih z živalmi  
Podlaga ReNPPZK12-16 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec UKP 

Sodelujoči GPU UUP, PU, ZGS, IKGLR, ARSO, UVHVVR, Nacionalni veterinarski inštitut in 
LZS 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih posvetov z organizacijami   
2. število udeležencev posvetov 
3. izdelan opomnik za delo policije za obravnavo kaznivih dejanj, povezanih z živalmi 
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Naloga 1.5.3 Uvajanje novih programskih orodij in metod dela za preiskovanje spolnega izkoriščanja in 
spolnih zlorab otrok na internetu 

Podlaga letna usmeritev MNZ, št. 1.4; 
resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, 4.15 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UIT, MNZ, PU, DT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta uvedenih novih programskih orodij in metod dela 
2. število usposabljanj 
3. število usposobljenih policistov 
Naloga 1.5.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta – spolno izkoriščanje otrok  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 1.6; 
MASP; 
OAP; 
2. kazalnik 1. SC; 
6. in 7. kazalnik P 1.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP, PU, MNZ SEZMS in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v EMPACT projekt in FP Twins  
2. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Program 1.6 Vzdrževanje in širitev akreditacije NFL ter zagon nove laboratorijske infrastrukture 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ [sedma alineja 1. cilja], da policija mora: 
− zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti 

materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec NFL GPU 
Sodelujoči MNZ Sekretariat UL 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vselitev v novogradnjo NFL - spremljanje posameznih faz izgradnje 
- spremljanje izvedbe javnih naročil  

2. število akreditiranih metod in področij - spremljanje ocen Slovenske akreditacije 
- spremembe akreditacijske listine 

3. število napisanih, nadgrajenih in revidiranih 
dokumentov vodenja kakovosti - aplikacija ISOCFP  4. število napisanih, nadgrajenih in revidiranih 
obrazcev in dokumentov vodenja kakovosti 

5. vselitev v obnovljeno staro zgradbo - spremljanje posameznih faz izgradnje 
- spremljanje izvedbe javnih naročil 

Naloga 1.6.1 Priprava dokumentacije za vzdrževanje in širitev akreditacije 

Podlaga 
Sklep Sveta EU, št 2009/205/PNZ, 30. 11. 2009; 
ReDRPPol, poglavje 4.18 [Akreditacija in uvajanje novih metod v delo 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija]; 
2. kazalnik P 1.6 [število akreditiranih metod in področij] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 
Sodelujoči SA 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ohranitev akreditiranih metod 
2. število akreditiranih novih metod/postopkov 
3. dvignjena stopnja mednarodne akreditacije z 20,7 % na 23,2 % 
4. pripravljenih vsaj 50,0 % poročil po akreditiranih metodah 
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Program 1.7 Priprava gradiv za akreditacijo ogledne dejavnosti, skladno s standardom ISO/EIC 17020 in 
smernicami ENFSI 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ [sedma alineja 1. cilja], da policija mora: 
− zagotoviti višjo raven strokovnosti, verodostojnosti in kazenske - procesne vrednosti 

materialnih dokazov ter ohraniti doseženo raven na forenzičnem področju. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU NFL 
Sodelujoči GPU UKP 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. število pripravljenih gradiv za pridobitev 

akreditacije ogledne dejavnosti - aplikacija ISOCFP 

2. število napisanih, nadgrajenih in revidiranih 
dokumentov ter obrazcev, namenjenih delu 
oddelkov kriminalistične tehnike 

- aplikacija ISOCFP 
- intranetne strani NFL in oddelkov kriminalistične 

tehnikov  
3. število izvedenih usposabljanj in število 

usposobljenih kriminalističnih tehnikov  
- poročila o izvedenih usposabljanjih 
- baza ISCIU PA 

Naloga 1.7.1 Zagotovitev enotne embalaže za zavarovanje materialnih dokazov pri preiskovalnih 
dejanjih policije 

Podlaga 
prenos N 1.7.1 iz NDP 2015; 
2. kazalnik programa 1.7 [število napisanih, nadgrajenih in revidiranih dokumentov 
ter obrazcev, namenjenih delu oddelkov kriminalistične tehnike] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP in GPU NFL 
Sodelujoči GPU UIT in PU ter zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena poizvedba in pripravljen predlog za nabavo  
2. pripravljeno navodilo o uporabi 
Naloga 1.7.2 Nadaljnje izvajanje usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene v oddelkih kriminalistične 
tehnike 

Podlaga 3. kazalnik P 1.7 [število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih 
kriminalističnih tehnikov] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 
Sodelujoči GPU UKP in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj 
2. število usposobljenih kriminalističnih tehnikov 
Naloga 1.7.3 Nadaljnja priprava dokumentacije, ki bo uporabljena v postopkih akreditacije ogledne 
dejavnosti 

Podlaga 
ReDRPPol, poglavje 4.18; 
1. kazalnik P 1.7 [število pripravljenih gradiv za pridobitev akreditacije ogledne 
dejavnosti] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 
Sodelujoči GPU UKP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ogled kraja kaznivega dejanja 
2. število novih dokumentov za ogled kraja kaznivega dejanja 
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2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 

Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 
cilja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljena metodologija za spremljanje 
uspešnosti policije pri zmanjševanju nasilja in 
vandalizma 

- policijska statistika 
- DDOKC 

2. odzivni čas ter število in vrsta ukrepov policije pri 
prekrških z elementi nasilja in vandalizma 

- mesečna poročila GPU UPS OKC 
- policijska statistika 

3. povečanje občutka varnosti in zadovoljstva ljudi z 
zagotavljanjem javnega reda 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

Naloga 2.0.1 Nadgradnja Usmeritev za delo policije pri iskanju oseb in stvari 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 2.4 [Do konca drugega trimesečja naj nadgradi veljavne 
Usmeritve za delo policije pri iskanju oseb in stvari. Za kakovostnejšo koordinacijo 
sodelovanja pri izvedbi iskalne akcije naj do konca tretjega trimesečja, skupaj z 
drugimi intervencijskimi skupinami za reševanje, začne izvajati vaje iskalnih akcij 
na regionalni ravni.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.5 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU NOE in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. poslane  usmeritve vsem enotam in objava na intranetu 
Naloga 2.0.2 Izvedba vaj iskalnih akcij z drugimi silami zaščite in reševanja na državni in regionalni 
ravni 
Podlaga letna usmeritev MNZ, št. 2.4 
Čas izvedbe IX.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU NOE, PU, MNZ SVN ter sile zaščite in reševanja v okviru URSZR 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan načrt iskalne vaje na regionalni ravni do konca tretjega tromesečja 2016  
2. izvedena vaja iskalne akcije na regionalni ravni 
3. izdelan načrt aktivnosti na podlagi ugotovitev vaje iskalne akcije na regionalni ravni 
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Program 2.1 Preprečevanje kršitev in strokovno ukrepanje policije na javnih zbiranjih 

Podlaga 

temeljni usmeritvi MNZ [prva in druga alineja 2. cilja], da policija mora: 
− 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 2013–2017 Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU UKP, UIT in PA, policijske uprave ter ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, za notranje zadeve ter za zdravje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. vzpostavljena metodologija za spremljanje 

uspešnosti policije pri zmanjševanju nasilja in 
vandalizma 

- policijska statistika 
- DDOKC 

2. odzivni čas ter število in vrsta ukrepov policije pri 
prekrških z elementi nasilja in vandalizma 

- mesečna poročila GPU UPS OKC 
- policijska statistika 

3. ugotovitve analize prekrškov in ukrepov policije na 
javnih zbiranjih 

- analize PU 
- policijska statistika 

4. število usposabljanj in število usposobljenih 
policistov PPE za učinkovito in strokovno 
ukrepanje na javnih zbiranjih 

- baza ISCIU PA 

Naloga 2.1.1 Optimizacija števila pomožnih policistov, njihovo strokovno usposabljanje  in aktiviranje 
ob povečanju migracijskih tokov ali drugih varnostnih pojavih večjih razsežnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 2.1 in 6.6 [Zaradi povečanja operativnosti dela policije naj 
pravočasno zagotovi strokovno usposobljenost ustreznega števila pomožnih 
policistov.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.5 [Ukrepanje policije ob naravnih in drugih nesrečah 
večjega obsega na celinskih vodah] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU SGDP, UKP in PA, PU ter MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število pripravljenih pogodb in aneksov k obstoječim pogodbam 
2. število usposabljanj 
3. delež usposobljenih od vseh pomožnih policistov 
Naloga 2.1.2 Usposabljanje policistov posebne policijske enote s poudarkom na zakoniti in strokovni 
izvedbi policijskih pooblastil ter zagotovitev ustrezne materialno-tehnične opremljenosti  enote 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 2.1 in 2.3 [Zagotovi naj visoko strokovno usposobljenost 
in pripravljenost Posebne policijske enote. Zaradi učinkovitejšega interveniranja in 
zagotavljanja večje varnosti pri opravljanju nalog naj zagotovi tudi ustrezno 
materialno-tehnično opremljenost te enote.]; 
4. kazalnik P 2.1 [število usposabljanj in število usposobljenih policistov PPE za 
učinkovito in strokovno ukrepanje na javnih zbiranjih]; 
ReDRPPol, poglavje 4.4 [Vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru z 
interventnim ukrepanjem] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU SGDP in PA, PU ter MNZ Sekretariat UL 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj 
2. delež usposobljenih od vseh policistov PPE 
3. vrsta in količina nabavljene materialno-tehnične opreme 
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Naloga 2.1.3 Priprava obvestila o pravilnem in popolnem ugotavljanju dejanskega stanja v postopkih o 
prekrških ter izvedba strokovnih posvetov 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 2.2 [Policija naj še naprej izvaja ukrepe za izboljšanje 
strokovnosti dela pri obravnavi prekrškov in naj posebno pozornost nameni pravilni 
in popolni ugotovitvi dejanskega stanja.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.10 [Reorganizacija dela na področju prekrškovnega prava] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. poslano obvestilo vsem policijskim enotam 
2. število izvedenih strokovnih posvetov 
3. število udeležencev strokovnih posvetov 
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* Program se bo izvajal v okviru rednih nalog in N 5.1.1. 

 
  

Program 2.2 Izboljšanje ukrepanja pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma* 

Podlaga 

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.

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU UKP, PA in UPS OKC, MNZ Sekretariat, policijske uprave, druga ministrstva 
in nevladne organizacije 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. ugotovitve analize prekrškov z elementi nasilja in 

vandalizma 
- analize PU 
- 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 
posamezniki ali prepoznavne skupine, ki so 
drugačne po narodnostnem izvoru ali zaradi 
osebnih okoliščin 

- podatki GPU UUP 

3. število usposabljanj in število usposobljenih za 
hitro in učinkovito ukrepanje 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 

- baza ISCIU PA 
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 
cilja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število načrtovanih in delež izvedenih ukrepov na 
podlagi Nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa ter ocena njihovih učinkov na varnostne 
razmere v cestnem prometu 

- policijska statistika 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 
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Program 3.1 Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ [prva, druga in tretja alineja 3. cilja], da policija mora: 
− 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 2013–2017 Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči 
MNZ Sekretariat, policijske uprave, ministrstva za infrastrukturo in prostor, za 
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 

- policijska statistika 

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 
6. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 

pešcev 
7. zmanjšanje števila umrlih mladih voznikov 
8. število izvedenih dejavnosti na posameznih 

področjih varnosti cestnega prometa [hitrost, 
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki 
enoslednih motornih vozil …] 

9. število kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih 
prometnih nesreč 

Naloga 3.1.1 Izvajanje nalog iz Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v 2015 in 
2016 s poudarkom na nadzoru cestnega prometa, usmerjenega v vzroke in posledice prometnih nesreč 
na cestah in odsekih z najvišjo stopnjo tveganja za njihov nastanek, ter dosledno ukrepanje zoper 
večkratne kršitelje – povratnike 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Policija naj nadaljuje z ukrepi za izboljšanje 
cestnoprometne varnosti. Prednostno naj izvaja naloge iz Obdobnega načrta za 
zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016, posebno pozornosti 
naj nameni nadzoru cestnega prometa, usmerjenega v vzroke in posledice 
prometnih nesreč na cestah in odsekih z najvišjo stopnjo tveganja za nastanek 
prometnih nesreč, ter doslednemu ukrepanju zoper večkratne kršitelje – 
povratnike. Pri tem naj upošteva zlasti ugotovitve analiz stanja prometne varnosti in 
tveganj na državni, regionalni ter lokalni ravni.]; 
Obdobni načrt 2015–2016;  
ReNPVCP13-22 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči PU, MZI, MZ, MIZŠ, DARS, DRSC, Cestel, AMZS, ZŠAM in NVO 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta izvedenih aktivnostih 
2. manjši delež prometnih nesreč in posledic zaradi neprilagojene hitrosti, strani in smeri vožnje 
3. manjši delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 
4. manjše število zaseženih motornih vozil na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 
5. manjše število predlaganih kontrolnih zdravstvenih pregledov 
6. izdelane polletne statistične analize stanja prometne varnosti [in tveganj] na državni in regionalni ravni 
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Program 3.2 Izboljšanje nadziranja prometa na avtomobilskih in hitrih cestah  

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 3. cilja], da policija mora: 
− 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 2013–2017 Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči MNZ Sekretariat, policijske uprave, ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DARS, 
Cestel, AMZS 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. število izvedenih akcij po metodologiji za izvajanje 

nadzora prometa na avtocestah in hitrih cestah 
[metodologija Pegaz] 

- policijska statistika 

2. večje število policistov v enotah prometne policije 
[GPU UUP SENP in PPP] - evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK 

Naloga 3.2.1 Izvajanje nadzora prometa na avtomobilskih cestah in hitrih cestah s poudarkom na večji 
vidnosti policijskega nadzora 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 3.2 [Policija naj poveča vidnost policistov specializiranih 
enot na državni ravni in policijskih enot, pristojnih za izvajanje izravnalnih ukrepov, 
na regionalni ravni.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.6 [Učinkovit nadzor in urejanje prometa na avtocestah] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči PU in PPIU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih nadzorov po metodologiji Pegaz 
2. večje število skupnih nadzorov GPU UUP SENDM in SENP ter PPIU kot v 2015 
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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 

- 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 
2. število v notranjosti obravnavanih oseb zaradi 

nedovoljenega prehoda državne meje in 
nedovoljenega vstopa na notranji meji EU 

- policijska statistika 

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 

- 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 

Podlaga 

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;  

pravni akti EU. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UUP in UKP 

Sodelujoči 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  
1. vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji - začetek delovanja 

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

- 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 
3. število zaključenih mednarodnih policijskih 

preiskav - podatki GPU UKP 

Naloga 4.1.1 Mednarodne operacije za preprečevanje in odkrivanje nezakonitih migracij 

Podlaga 

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 
nadzor nad oboroženimi silami in Ministrstvom za notranje zadeve Republike 
Slovenije, z dne 21. 2. 2008; 
ReDRPPol, poglavje 4.8 [Ohranitev ravni varnosti 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 I.–XII. Nosilec 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 4.1.2 Zagotavljanje varovanja schengenske meje ob nadaljevanju množičnih migracij prek 
Slovenije 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ, druga alinea 4. cilja 
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 I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU UKP, PU, PP, druge države članice EU, FURS, MO 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število napotenih tujih policistov na schengensko mejo  
2. število vrnjenih tujcev 
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Program 4.2 Prilagoditev dela policije spremembam zaradi vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo 
in schengensko območje 

Podlaga 

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; 

 predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UUP, UKP in SGDP 
Sodelujoči GPU PA, policijske uprave, MNZ Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. uvedena skupna mejna kontrola na mejnih 

prehodih z Republiko Hrvaško - podatki GPU UUP 

2. sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po 
vstopu Republike Hrvaške v schengensko 
območje 

- poročila o delu projektne skupine  

3. nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov  

- sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v policiji  

- baza ISCIU PA  
- policijska statistika 

Naloga 4.2.1 Sodelovanje predstavnikov policije pri izvedbi schengenske evalvacije v Republiki Hrvaški 
za policijsko sodelovanje in upravljanje meja 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 4.2 [Policija naj dejavno prispeva k izvedbi schengenske 
evalvacije Republike Hrvaške na področju policijskega sodelovanja in upravljanja 
meja.] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU UKP in UIT ter EU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število sodelovanj predstavnikov policije v evalvacijskih odborih 
Naloga 4.2.2 Usposabljanje novih policistov PPIU PU Novo mesto 
Podlaga 3. kazalnik P 4.2 [nadgrajen sistem izravnalnih ukrepov] 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči PU Novo mesto 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj policistov za delo v PPIU PU Novo mesto 
2. število udeležencev  
Naloga 4.2.3 Zaposlovanje policistov – NDM za nedoločen čas za popolnjevanje PP in PPP 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 4.1 [Da bi zagotovila strokovno usposobljenost 
nadzornikov državne meje za opravljanje splošnih policijskih nalog v notranjosti 
države po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje, naj policija v 
prehodnem obdobju začne izvajati izobraževanje in usposabljanje nadzornikov, 
vključno z možnostjo začasnih napotitev na splošne ali prometne policijske 
postaje.]; 
15. točka Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov 
Slovenije in Vlado Republike Slovenije [Uradni list RS, št. 41/12] in Aneks št. 1 k 
Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije 
in Vlado Republike Slovenije [Uradni list RS, št. 80/12]; 
9. točka Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za 
notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije [Uradni list RS, št. 
67/13] 

Čas izvedbe II.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU UUP in PA, PU, MNZ Sekretariat in Vlada RS 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pridobljeno soglasje Vlade RS 
2. število zaposlitev v PP in PPP 
3. število zaposlitev v SVDM 
4. število napotitev na izobraževanje v višješolski študijski program policije 
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5. STRATEŠKI CILJ: VZPOSTAVITEV SOODGOVORNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Z 
LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 
cilja Način spremljanja/vir podatkov  

1. povečanje števila preventivnih akcij po množičnih 
medijih in preventivnih dejavnosti policije na lokalni 
ravni 

- policijska statistika  

2. vzpostavljena metodologija merjenja občutka 
ogroženosti in policijskega dela v lokalnih 
skupnostih 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

3. zmanjšanje občutka ogroženosti in povečanje 
zadovoljstva z delom policije v lokalnih skupnostih 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

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 

- baza ISCIU PA 

5. izvedba projekta za povečanje vidnosti in 
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih - projektna dokumentacija 
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Program 5.1 Krepitev partnerskega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti in večja 
samostojnost enot na lokalni in regionalni ravni 

Podlaga 

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.

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči  policijske uprave, MNZ DPDVN in samoupravne lokalne skupnosti  

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. boljše medsebojno razumevanje in zaupanje 
varnostnih partnerjev v policijo 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

- podatki GPU SGDP SPPP o srečanjih s 
predstavniki lokalne skupnosti 

2. izboljšanje načina komuniciranja med lokalno 
skupnostjo [državljani] in policijo pri zagotavljanju 
varnosti 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

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

- anketa s področja policijskega dela v skupnosti 
- zapisniki sestankov ožjih in širših strokovnih 

kolegijev direktorja PU  
- načrti dela PU in PP ter njihova realizacija 

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

- baza ISCIU PA 

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

- rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1038 
- javnomnenjska anketa o občutku varnosti in 

ogroženosti v lokalni skupnosti 
- interna raziskava o vlogi policije v lokalni 

skupnosti 
Naloga 5.1.1 Izdelava pregleda dosedanjega sodelovanja z občinskimi redarstvi 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 5.2 [Zaradi iskanja novih možnosti za učinkovito 
sodelovanje pri zagotavljanju varnosti v lokalnih območjih naj do konca drugega 
trimesečja pripravi pregled dosedanjega sodelovanja z občinskimi redarstvi, ki naj 
poleg predstavitve dobrih praks vključuje morebitne evalvacijske ukrepe.]; 
2. kazalnik P 2.2 [ 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 posamezniki ali prepoznavne skupine, ki 
so drugačne po narodnostnem izvoru ali zaradi osebnih okoliščin] 

Čas izvedbe VI. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU SGDP, PU in MNZ DPDVN 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan pregled s primeri dobrih praks in priporočili/ukrepi 
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Naloga 5.1.2  Krepitev pomena in prepoznavnosti policijskega dela v skupnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 5.1 [Policija naj nadaljuje z izvajanjem nalog, opredeljenih 
v Strategiji policijskega dela v skupnosti, pri tem naj posebno pozornost nameni 
krepitvi zaupanja vanjo, zadovoljstva z njenim delom in občutka varnosti ljudi v 
lokalnem okolju ter krepitvi prepoznavnosti policijskega dela v lokalnih skupnostih. 
Upošteva naj ugotovitve Raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o 
delu policije za leto 2013.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.2 [Uveljavitev koncepta policijskega dela v skupnosti] 
3. in 5. kazalnik P 5.1 [večja samostojnost enot na lokalni in regionalni ravni pri 
delu v skupnosti ter izboljšanje občutka ogroženosti in vloge policije pri 
zagotavljanju varnosti na lokalni ravni] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. ustanovljena delovna skupina, katere člani so direktorji PU in predstavniki GPU 
2. število ugotovljenih dobrih praks na območju PU in njihova razširitev na druge 
Naloga 5.1.3 Izvajanje usposabljanj policistov za policijsko delo v skupnosti 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 5.1; 
prenos N 5.1.1 iz NDP 2015;  
Policijsko delo v skupnosti [dokument, št. 2214-41/2012/4 (207-07)]; 
ReDRPPol, poglavje 4.2 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU SGDP in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj 
2. število udeležencev 
Naloga 5.1.4 Priprava ocene o ustreznosti organizacijske umestitve delovnih mest v PU in PP, 
povezanih s policijskih delom v skupnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 5.3 [Preuči naj smotrnost in učinkovitost notranje 
organizacijske umestitve področja preventivnega dela in policijskega dela v 
skupnosti. Skladno z ugotovitvami naj po potrebi izvede ukrepe za učinkovito in 
usklajeno izvajanje nalog na tem področju.]; 
3. kazalnik P 5.1 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana ocena s predlogi 
Naloga 5.1.5 Izvajanje usposabljanj policistov za delo v večkulturni družbi 

Podlaga 
Zavedanje stereotipov, obvladovanje predsodkov ter preprečevanje diskriminacije v 
multikulturni skupnosti – verificiran program GPU PA; 
5. kazalnik P 6.5 [število izvedenih izobraževalnih programov] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj 
2. število udeležencev 
Naloga 5.1.6 Izvajanje usposabljanj za javne uslužbence, ki delajo s predstavniki romske skupnosti 

Podlaga 
Nacionalni program ukrepov za Rome 2016–2021- predlogi ukrepov [dokument PA 
GPU št. 900-445/2015/3  (262-08)]; 
ReDRPPol, poglavje 4.2; 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU SGDP in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj 
2. število udeležencev 
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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 2013–2017 Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči PU in MNZ DPDVN 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni 

skupnosti - spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori  
2. boljši dostop do policijskih storitev 
3. povečan obseg preventivnih dejavnosti - policijska statistika 
Naloga 5.2.1 Nadaljnje izvajanje projekta Mobilne policijske postaje 

Podlaga 1. in 2. kazalnik P 5.2 [večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni skupnosti; 
boljši dostop do policijskih storitev] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana poročila PU, na območju katerih je delovala MPP 
2. število vseh aktivnosti, v katere je bila vključena MPP 
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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 - aplikacija OAB 

2. vzpostavljen enoten sistem za vodenje kakovosti 
policijskega dela - rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037 

3. izboljšanje organizacijskega vzdušja v enotah 
policije, zlasti z zmanjšanjem psihičnega trpinčenja 
in krepitvijo enakih možnosti 

- javnomnenjska raziskava o organizacijski klimi v 
policiji [interna raziskava] 

- raziskava o varovanju človekovih pravic [interna 
raziskava] 

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

- 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 

5. dokončanje preoblikovanja osnovnega v višje 
strokovno izobraževanje za policiste, ureditev 
raziskovalne dejavnosti za potrebe policije in 
prilagoditev dinamike izobraževanja kadrovski 
projekciji policije 

- sprejet poklicni standard na VI. ravni zahtevnosti 
za poklic policista 

- sprejet višješolski študijski program policist  
- sprejete pravne podlage 

6. reorganizirana kriminalistična policija in postopki 
kriminalističnega preiskovanja 

- sprememba akta o notranji organizaciji 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji 

- drugi interni [pravni] akti 
7. prenovljen informacijski sistem s področja 

kriminalitete, vključno z neposrednim dostopom do 
evidenc državnih organov, ustanov ter javnih služb 

- 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  

Podlaga 

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. 

− sklep (37-13/13) 13. seje širšega kolegija generalnega direktorja policije, 27. 11. 2013. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU SGDP in UKP  

Sodelujoči druge NOE GPU, policijske uprave, MNZ Sekretariat, državno tožilstvo ter Vlada 
Republike Slovenije, Odbor za integriteto in etiko 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. število poenostavljenih in izboljšanih postopkov - aplikacija OAB 
2. poenostavljen postopek obravnavanja bagatelne 

kriminalitete - poročilo o realizaciji 

3. vzpostavitev modela za merjenje učinkovitosti, 
uspešnosti in kakovosti - poročilo o poteku testiranja modela 

4. število uporab metodološkega orodja za merjenje 
kakovosti - rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037  

5. reorganizirana kriminalistična policija in 
centralizacija preiskovanja hujših oblik 
kriminalitete 

- sprememba akta o notranji organizaciji 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji 

- drugi interni [pravni] akti 

6. realizacija kadrovskega načrta za posamezno leto - spremljanje gibanja kadrov in korekcija kadrovske 
projekcije Policije 

7. realizacija stroškov dela v okviru internega 
finančnega načrta proračunskega uporabnika - spremljanje porabe finančnih sredstev 

8. racionalna poraba proračunskih sredstev pri 
zagotavljanju opreme ter tehničnih sredstev 

- MFERAC 
- aplikacija za skladiščno poslovanje 
- podatki MNZ Sekretariat 

9. sprejeti kriteriji za kadrovsko selekcijo vodstvenih 
delavcev PU in NOE GPU 

- podatki SGDP in Odbora za integriteto in etiko 
- Akt o enotnih kriterijih za kadrovsko selekcijo 

vodstvenih delavcev PU in NOE GPU 
10. večji delež vodji ženskega spola na ravni policijskih 

postaj - MFERAC 

Naloga 6.1.1 Izvedba pilotnega projekta merjenja učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot na 
regionalni in lokalni ravni za 2015 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.3 [Do konca drugega trimesečja naj izvede pilotni 
projekt merjenja učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot na regionalni in lokalni 
ravni za leto 2015 v primerjavi z letom 2014. Da bi zagotovila optimalno 
organiziranost in racionalno razporejanje kadrovskih virov (vključno s 
prerazporeditvijo nadzornikov državne meje po vstopu Republike Hrvaške v 
schengensko območje], naj na podlagi rezultatov pilotnega projekta do konca leta 
ustrezno prilagodi sistem spremljanja in letnega poročanja o policijski dejavnosti.]; 
3. kazalnik P 6.1. [vzpostavitev modela za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in 
kakovosti] 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot in GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izveden pilotni projekt 
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Naloga 6.1.2 Priprava strokovnega gradiva o možnosti uporabe disciplinskega postopka in postopka 
izdaje opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.8 [Zaradi poenotenja prakse pri ukrepanju ob kršitvi 
delovnopravnih obveznosti naj policija v sodelovanju s strokovno službo ministrstva 
do konca tretjega trimesečja pripravi strokovno gradivo, v njem pa naj glede na 
naravo kršitve opredeli možnosti uporabe disciplinskega postopka oziroma 
postopka izdaje opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.]; 
3. člen ZODPol 

Čas izvedbe III.–IX. Nosilec MNZ Sekretariat UOK  
Sodelujoči GPU SGDP ter PU Ljubljana in Maribor 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število koordinacijskih sestankov 
2. pripravljeno gradivo in objava na intranetu 
Naloga 6.1.3 Izdelava analize ustreznosti določb ZP-1, ki urejajo delo policije kot prekršovnega organa 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 3.3 [Do konca tretjega trimesečja naj izdela analizo 
ustreznosti določb Zakona o prekrških, ki urejajo delo policije kot prekrškovnega 
organa, zlasti v primerih obravnave kršitev pravil javnega reda in miru ter v 
cestnem prometu. Na podlagi ugotovitev analize naj ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje, pošlje pobudo za spremembo zakonodaje, ki bo prispevala k 
poenostavitvi in učinkovitejšemu izvajanju postopkov.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.10  

Čas izvedbe IX. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza 
2. podan predlog MP za spremembo ZP-1 
Naloga 6.1.4 Postopno uvajanje modela poslovne odličnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.1 [ Policija naj v okviru vzpostavitve sistema za vodenje 
kakovosti policijskega dela nadaljuje z uvajanjem modela poslovne odličnosti 
(CAF) v enotah na državni in regionalni ravni.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.1 [Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti]; 
2. kazalnik 6. SC [vzpostavljen enoten sistem za vodenje kakovosti policijskega 
dela]; 
4. kazalnik P 6.1 [število uporab metodološkega orodja za merjenje kakovosti] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE, PU in MJU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izpeljan akcijski načrt projekta poslovne odličnosti po modelu CAF v GPU SGDP 
2. predstavljen model poslovne odličnosti v GPU NOE in PU 
3. izbrana GPU oziroma PU, na kateri bo v 2016 izpeljano samoocenjevanje 
4. število usposabljanj za pripravo na izpeljavo samoocenjevanja po modelu CAF v GPU NOE in PU 
5. število udeležencev 
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Naloga 6.1.5 Dejavnosti za uporabo tehničnih sredstev za video in avdio snemanje izvajanja policijskih 
pooblastil  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.4 [Da bi lahko učinkovito spremljala izvajanje policijskih 
postopkov, naj policija začne dejavnosti za izvajanje prvega odstavka 114. člena 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije (uporaba tehničnih sredstev za video in 
avdio snemanje izvajanja policijskih pooblastil).]; 
ZNPPol; 
8. kazalnik P 6.1. [racionalna poraba proračunskih sredstev pri zagotavljanju 
opreme ter tehničnih sredstev] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU UIT, UKP in NFL, PU in PP ter MNZ Sekretariat 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen predlog za nabavo kamer 
2. ugotovljena vsa potrebna dodatna strojna in programska oprema za uporabo teh sredstev in po potrebi 

pripravljen predlog za njihovo nabavo 
3. število nabavljenih kamer in pripravljen njihov razdelilnik 
4. število usposabljanj za uporabnike [če bo nabavljenih več kot 20 kamer] 
5. število usposobljenih uporabnikov [če bo nabavljenih več kot 20 kamer] 
6. izdelan pregled internih aktov in po potrebi pripravljene dopolnitve internih aktov 
Naloga 6.1.6 Zagotavljanje aktivne politike zaposlovanja 

Podlaga ReDRPPol, poglavje 3.1 [Kadrovski vidik]; 
6. kazalnik P 6.1 [realizacija kadrovskega načrta za posamezno leto] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU PA, MNZ Sekretariat UOK in Vlada RS 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pridobljeno soglasje vlade 
2. izveden razpis 
3. število novo zaposlenih  
Naloga 6.1.7 Napotitev policistov na izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe na 
podlagi 110. člena ZODPol 
Podlaga ReDRPPol, poglavje 3.1 
Čas izvedbe I.–XII.  GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE in PU ter MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. 2 izvedena poziva 
2. število napotenih policistov 
Naloga 6.1.8 Priprava akcijskega načrta za ureditev depojev Muzeja slovenske policije 

Podlaga 

zakon o varstvu kulturne dediščine;  
pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o 
vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne 
službe muzejev; 
ReDRPPol, poglavje 4.35 [Posodobitev muzeja slovenske policije] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU NOE in MNZ OE 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen akcijski načrt  
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Naloga 6.1.9 Nadaljnji razvoj aplikacije INFOPOL 

Podlaga 
ReDRPPol, poglavje 4.3 [Racionalna in učinkovita podpora usposobljenosti za 
izvajanje policijskih pooblastil] 
Prenos N 6.1.8 iz NDP 2015 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 

Sodelujoči Delovna skupina za pripravo enotnega pregleda predpisov in policijskih pooblastil, 
GPU UIT in druge GPU NOE, PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število vključenih policijskih pooblastil in postopkov v INFOPOL 
2. prenesene in izmenjane dobre prakse  
3. pripravljen interni akt, ki ureja ažuriranje vsebin INFOPOL-a 
4. izvedena integracija zbirke obrazcev z INFOPOL-om 
Naloga 6.1.10 Izdelava ocene o izvedljivosti vzpostavitve ciljnega iskanja oseb v Sloveniji 

Podlaga 

ReDRPPol, poglavje 4.16 [Vzpostavljanje ciljnega iskanja oseb]; 
6. kazalnik 6. SC [reorganizirana kriminalistična policija in postopki 
kriminalističnega preiskovanja]; 
5. kazalnik P 6.1 [reorganizirana kriminalistična policija in centralizacija 
preiskovanja hujših oblik kriminalitete] 

Čas izvedbe  I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči PU  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana ocena s priporočili 
Naloga 6.1.11  Priprava predloga pogojev in meril za ustanovitev oziroma obstoj območnih policijskih 
postaj 
Podlaga Prenos N 6.1.5 iz NDP 2015 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči PU, PP, MNZ Sekretariat 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan seznam pogojev in meril 
Naloga 6.1.12 Prilagoditev sistema spremljanja in letnega poročanja o merjenju učinkovitosti in 
uspešnosti policijskih enot 

Podlaga letna usmeritev MNZ, št. 6.3; 
rezultati N 6.1.1 

Čas izvedbe IX.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot in GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena aplikacija 
2. pripravljen izpis kot priloga k letnem poročilo o delu policijskih enot 
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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 

Podlaga 

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; 

osnutek strategije ITSP 2013-2017. 
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU UIT in UKP 
Sodelujoči GPU UKP in druge NOE GPU ter policijske uprave  

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. povečanje razpoložljivosti informacijskih in 

telekomunikacijskih sistemov 

- podatki GPU UIT 

2. količina posodobljene informacijske in 
telekomunikacijske opreme 

3. povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom 
TETRA 

4. število vdorov v ITSP 
5. število drugih varnostnih incidentov 
6. število novih informacijskih storitev in njihovih 

uporabnikov  
7. prenovljen sistem statističnega poročanja 

8. prenovljen informacijski sistem s področja 
kriminalitete [ISPK] 

- kontrolne točke [izvedba posameznih faz za 
spremembo po terminskem načrtu] – podatki GPU 
UKP 

9. prenovljeni ali novi prostori za ITSP - poročila o posameznih fazah projekta 
10. obseg papirnega in e-poslovanja  

- podatki GPU UIT 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 - nadgrajeni dostopi v FIO 

Naloga 6.2.1 Vzpostavitev informacijskega sistema za shranjevanje, hranjenje in preiskovanje podatkov 
iz elektronskih naprav 

Podlaga 
Nacionalni program Sklada za notranjo varnost [sklep EK št. C(2015) 5126 final, 
29. 7. 2015]; 
1. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih 
sistemov] 

Čas izvedbe III.–IX. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči GPU UKP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen sistem 
2. število uporabnikov 
3. število nameščenih naprav 
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Naloga 6.2.2 Zamenjava registrafonskega sistema policije 

Podlaga 
ReDRPPol, poglavje 4.29 [Zamenjava registrafonskega sistema]; 
1. in 2. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov ter količina posodobljene informacijske in 
telekomunikacijske opreme]; 

Čas izvedbe IV.–XI. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. večja razpoložljivost ITK sistemov 
2. hitrejši dostop do posnetkov 
3. število nameščenih registrafonov 
Naloga 6.2.3 Posodobitev stikal za povezavo OE na lastnih optičnih povezavah 

Podlaga 
prenos N 6.2.13 iz NDP 2015; 
1., 2. in 4. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov, količina posodobljene informacijske in 
telekomunikacijske opreme in število vdorov v ITSP] 

Čas izvedbe IV.–XI. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število nameščenih modulov 
2. večja razpoložljivost ITK sistemov 
3. manjše število vdorov v ITSP  
Naloga 6.2.4 Posodobitev opreme za zagotavljanje širokopasovnega omrežja Policije 
Podlaga 1. in 2. kazalnik P 6.2 
Čas izvedbe IV.–XI. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. večja razpoložljivost ITK sistemov 
2. količina nameščene opreme 
Naloga 6.2.5 Izdelava poročila o uporabi POS-terminalov pri plačevanju v postopkih s tujci 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.5 [Do konca tretjega trimesečja naj izdela poročilo o 
uporabi POS-terminalov pri plačevanju v postopkih s tujci, ki naj vsebuje predloge 
o morebitni racionalnosti širitve na druge policijske enote in o možnostih uporabe 
terminalov v postopkih s slovenskimi državljani.]; 
ReDRPPol, poglavje 4.6 

Čas izvedbe IX. Nosilec GPU UUP 
Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelano poročilo s predlogi o morebitni racionalnosti širitve na druge policijske enote in možnostmi uporabe 

terminalov v postopkih s slovenskimi državljani 
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Naloga 6.2.6 Izgradnja oziroma prenova digitalnega radijskega omrežja TETRA po modelu GO-GO: 
država je lastnik sistema – država je operater in upravljavec sistema 

Podlaga 

Sklep Vlade RS št. 38100-4/2012/17 z dne 10. 1. 2013; 
Sklep Vlade RS št. 38100-5/2013/4 z dne 25. 7. 2013;  
Sklep Vlade RS št. 38100-7/2015/8 z dne 8. 10. 2015; 
3. kazalnik P 6.2 [povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom TETRA]; 
prenos N 6.2.9 iz NDP 2015; 
ReDRPPol, poglavje 4.28 [Tetra] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU SGDP, MNZ in zunanji svetovalec za pomoč pri pripravi investicijskih 
dokumentov in izvedbi razpisa 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena investicijska dokumentacija 
2. pripravljena razpisna dokumentacija 
3. izveden javni razpis s konkurenčnim dialogom 
4. podpisana pogodba z izvajalcem 
5. dobavljen prvi sklop opreme 
Naloga 6.2.7 Nadaljnji razvoj ISPK – uvedba novega načina dokumentiranja policijskih postopkov pri 
preiskovanju kaznivih dejanj  

Podlaga 

ReDRPPol, poglavje 4.12 [Prenova informacijskega sistema s področja 
kriminalitete]; 
7. kazalnik 6. SC [prenovljen informacijski sistem s področja kriminalitete, vključno 
z neposrednim dostopom do evidenc državnih organov, ustanov ter javnih služb]; 
6. in 8. kazalnik P 6.2 [število novih informacijskih storitev in njihovih uporabnikov 
ter prenovljen informacijski sistem s področja kriminalitete [ISPK]]  

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT in UKP 
Sodelujoči GPU PA, PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število novih dokumentov v ISPK 
Naloga 6.2.8 Uporaba IP tehnologije za prenos alarmnih sporočil iz varovanih objektov 

Podlaga ReDRPPol, poglavje 4.26 [Tehnično varovanje policijskih objektov];  
5. kazalnik P 6.2 [število drugih varnostnih incidentov] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči GPU UPS, PU in ponudnik telekomunikacijskih storitev 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. uspešno izvedeno javno naročilo 
2. dobavljena in vključena oprema v ITSP 
3. uspešno izveden prehod na novo IP tehnologijo] 
4. število vključenih varovanih objektov v nov sistem 
Naloga 6.2.9 Nova razvojna platforma  
Podlaga 6. kazalnik P 6.2 [število novih informacijskih storitev in njihovih uporabnikov] 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. postavljen testni sistem 
2. izdelana analiza stroškov vgradnje in vzdrževanje novega sistema 
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Naloga 6.2.10 Uvajanje virtualnih namizij 

Podlaga 
ReDRPPol, poglavje 4.30 [Uvedba virtualnih namizij];  
1. in 4. kazalnik P 6.2 [povečanje razpoložljivosti informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov in število vdorov v ITSP] 

Čas izvedbe III.–XII. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število uporabnikov sistema virtualnih namizij 
2. število uporabnikov terminalskih storitev 
Naloga 6.2.11 Izdelava analize pravnega položaja policije v razmerju do zunanjih pogodbenih 
uporabnikov sistema TETRA 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 6.10 [Do konca tretjega trimesečja naj preuči ustreznost 
pravnega položaja policije v razmerju do zunanjih pogodbenih uporabnikov storitev 
sistema TETRA in na podlagi ugotovitev predlaga morebitne zakonske 
spremembe.] 

Čas izvedbe III.–IX. Nosilec GPU UIT 
Sodelujoči zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza 
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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 

Podlaga 

temeljni usmeritvi MNZ [četrta alineja 6. cilja in druga alineja 7. cilja ], da policija 
mora: 
− 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.  

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec Odbor za integriteto in 
etiko v policiji 

Sodelujoči GPU UIT in druge NOE GPU, MNZ DPDVN, policijske uprave, policijska sindikata 
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 

- analiza GPU SGDP in PA 

Naloga 6.3.1 Organiziranje sestanka in izvedba usposabljanja socialnih veščin za Evropsko mrežo 
policistk 
Podlaga dokument, št. 500-224/2015/1, 13.4.2015 
Čas izvedbe III.  Nosilec GPU PA in UUP 
Sodelujoči GPU NOE in TVO 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izveden sestanek Evropske mreže policistk 
2. izvedeno usposabljanje 
3. število udeleženk sestanka 
4. število udeleženk usposabljanja 
Naloga 6.3.2 Izdelava poročila o rezultatih merjenja organizacijske klime 

Podlaga 

dokument, št. 630-11/2015/1, 13.10.2015; 
prenos N 6.3.2 iz NDP 2015; 
ReDRPPol, poglavje 4.19 [Vzpostavitev učinkovitega sistema izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja ter raziskovalne dejavnosti]; 
način spremljanja 3. kazalnika 6. SC in 1. kazalnika P 6.3 [interna raziskava] 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči GPU NOE in PU ter OE MNZ Odbor za integriteto in etiko v policiji in Delovna 
skupina za raziskovalno dejavnost v policiji 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelano poročilo o raziskavi 
2. predstavljeni rezultati v vseh GPU NOE in PU 
Naloga 6.3.3 Izvedba interne raziskave o varovanju človekovih pravic 

Podlaga prenos N 6.3.3 iz NDP 2014 in N 6.3.1 iz NDP 2015; 
način spremljanja 3. kazalnika 6. SC in 2. kazalnika P 6.3 [interna raziskava] 

Čas izvedbe  IX.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE, PU in PP ter MNZ DPDVN 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena anketa 
2. izvedena preliminarna analiza rezultatov 
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Program 6.4 Izboljšanje zagotavljanja varnosti varovanim osebam in mednarodno zaščitenim subjektom

Podlaga 

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 2013–2017 Nosilec GPU UPS  

Sodelujoči GPU UKP in druge NOE GPU, OE MNZ, policijske uprave, institucije EU, tuji 
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 
Sveta EU 

- podatki GPU UPS CVZ 

2. večje število in boljša kakovost izmenjave 
informacij glede ogroženosti zaščitenih subjektov 
na podlagi priporočila Sveta EU in dunajske 
konvencije o diplomatskih odnosih  

- podatki GPU UPS CVZ o: 
• izmenjanih informacijah s tujimi varnostnimi organi 

v sklopu mednarodnega in operativnega 
sodelovanja 

• izmenjanih informacijah z diplomatskimi 
predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji 

- sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti 
informacij 

3. vzpostavljena mednarodno primerljiva lestvica 
ocenjevanja ogroženosti zaščitenih subjektov, ki 
bo skladna s priporočili Sveta EU 

- podatki GPU UPS CVZ 

4. zagotovljena zaupnost prenosa informacij, ki se 
pošiljajo med pristojnimi varnostnimi organi, 
skladno s priporočili Sveta EU  

- vzpostavitev komunikacije po sistemu ACID 
- zagotovitev neposredne komunikacije s 

kontaktnimi točkami držav članic ENPPF  
5. manjše število dogodkov, ki lahko vplivajo na 

varnost zaščitenih subjektov, skladno s sklepi 
Sveta EU in konvencije Združenih narodov o 
preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj 
zoper osebe pod mednarodno zaščito, vštevši 
diplomatske agente 

- študije primerov v sodelovanju s tujimi varnostnimi 
organi  

- preventivna strategija delovanja, ki bo temeljila na 
vzpostavitvi indikatorjev za potencialno ogrožanje 
zaščitenih subjektov 

6. vzpostavljena enotna metodologija za 
obravnavanje oseb in dogodkov, ki predstavljajo 
večje tveganje za varnost zaščitenih subjektov, 
skladno s priporočili Sveta EU in konvencije 
Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju 
kaznivih dejanj zoper osebe pod mednarodno 
zaščito, vštevši diplomatske agente  

- podatki GPU UPS CVZ 
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Naloga 6.4.1 Priprava predloga možnih rešitev prenosa pristojnosti za varovanje določenih prostorov, 
objektov in okolišev objektov, ki so posebnega državnega pomena 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.9 [Policija naj ob upoštevanju primerjalne pravne 
ureditve v drugih državah EU do konca leta pripravi predlog možnih rešitev 
prenosa pristojnosti za varovanje določenih prostorov, objektov in okolišev 
objektov, ki so posebnega državnega pomena, skupaj z oceno varnostnih, 
kadrovskih in finančnih učinkov.]; 
ZNPPol; 
Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih 
varuje policija; 
Pravila o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih 
varuje policija; 
Pravni predpisi držav EU glede varovanja objektov  

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UPS 
Sodelujoči MNZ DPDVN 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana primerjalna analiza pravne ureditve v državah EU 
2. izdelana ocena varnostnih, kadrovskih in finančnih učinkov 
3. pripravljen predlog možnih rešitev 
Naloga 6.4.2 Dokončanja standardov varovanja 

Podlaga 

prenos N 6.4.1 iz NDP 2014; 
Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih 
varuje policija; 
Pravila o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih 
varuje policija 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UPS 
Sodelujoči MNZ DPDVN 

Kazalniki uresničitve naloge 
1.  izdelani standardi varovanja 
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Program 6.5 Zagotavljanje kakovostnega in razvojno naravnanega sistema izobraževanja in 
usposabljanja ter prilagoditev njegove dinamike kadrovski projekciji policije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ [šesta alineja 6. cilja], da policija mora: 
− 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. 

Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU PA  
Sodelujoči projektna oziroma delovna skupina, NOE GPU, OE MNZ 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. večji delež zaposlenih policistov z višješolsko 

izobrazbo po zaključku izobraževanja 1. 
generacije 

- evidence MFERAC, KISK in MNZ Sekretariat 
UOK 

2. izdelan razvojni načrt raziskovalne dejavnosti za 
potrebe policije do leta 2016 - poročila projektne [delovne] skupine 

3. večje število izvedb usposabljanj v okviru e-učenja - evidenci EIDA in EIDAZ 
4. število modificiranih programov usposabljanj in 

izpopolnjevanj 
- katalog usposabljanj in izpopolnjevanj v policiji 
- podatki GPU PA 

5. število izvedenih izobraževalnih programov - policijska statistika 
6. prilagoditev dinamike izobraževanja kadrovski 

projekciji - podatki GPU PA in MNZ Sekretariat UOK 

Naloga 6.5.1 Izvajanje programa usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje EU in 
priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil 
Podlaga 54. člen ZODPol 
Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU SGDP in PU, MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število policistov – NDM, ki so dokončali program 
Naloga 6.5.2 Izvajanje e-usposabljanj policistov za SIS II in Interpolove podatkovne baze 
Podlaga 5. kazalnik P 6.5 [število izvedenih izobraževalnih programov] 
Čas izvedbe IV.–X. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU PA , PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposabljanj 
2. število udeležencev 
Naloga 6.5.3 Izvajanje višješolskega študijskega programa Policist – redni in izredni študij 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 4.1; 
1. kazalnik P 6.5 [večji delež zaposlenih policistov z višješolsko izobrazbo po 
zaključku izobraževanja 1. generacije]; 
ReDRPPol poglavje 4.19 [Vzpostavitev učinkovitega sistema izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja ter raziskovalne dejavnosti] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU SGDP in PU, MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – redni študij 
2. število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – izredni študij [za policiste in 

policiste – NDM] 
3. število diplomantov 
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Naloga 6.5.4 Prenova programov izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji 

Podlaga ReDRPPol poglavje 4.19; 
4. kazalnik P 6.5 [število modificiranih programov usposabljanj in izpopolnjevanj] 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU NOE in PU ter MNZ OE 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število preklicanih, prenovljenih in novih programov izpopolnjevanja in usposabljanja 
Naloga 6.5.5 Izvajanje programa usposabljanja za vodje v policiji 
Podlaga 5. kazalnik P 6.5 [število izvedenih izobraževalnih programov] 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU NOE in PU ter MNZ OE 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih usposabljanj 
2. število usposobljenih vodij 
Naloga 6.5.6 Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe 
Podlaga 5. kazalnik P 6.5 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU NOE in 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 

Podlaga 

zakon o občinskem redarstvu; 
zakon o obrambi; 
zakon o tajnih podatkih; 
zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih; 
zakon o javnih uslužbencih; 
ReDRPPol, poglavje 4.19 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec 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 
Naloga 6.5.8 Zagotovitev usposobljenosti policistov za zakonito in strokovno izvajanje policijskih 
pooblastil po sprejetju novele ZNPPol 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 7.1 [Policija naj po sprejetju sprememb in dopolnitev 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije pravočasno usposobi policiste za zakonito 
in strokovno izvajanje policijskih pooblastil.]; 
ZNPPol 

Čas izvedbe III.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedeno predavanje za multiplikatorje 
2. število udeležencev 
3. izvedena usposabljanja policistov v okviru vadbe PPSA 
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Naloga 6.5.9 Izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja za obravnavanje spolnega izkoriščanja otrok na 
internetu in nasilja v družini  

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 1.4; 
ReDRPPol, poglavje 4.15;  
5. kazalnik P 6.5 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU UUP in PA, PU, DT,TVO, CSD, nevladne organizacije, Interpol, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj 
2. število udeležencev  
Naloga 6.5.10 Izboljšanje strokovne usposobljenosti kriminalistov v enotah za gospodarsko 
kriminaliteto  

Podlaga 
letna usmeritev MNZ, št. 1.1; 
ReDRPPol, poglavje 4.14 [Trajnostni pristop pri načrtovanju in ohranjanju kadrov, 
ki preiskujejo gospodarsko kriminaliteto]; 
5. kazalnik P 6.5 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU PA, PU, DT 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih usposabljanj 
2. število udeležencev 
Naloga 6.5.11 Izvajanje specialističnega usposabljanja za preiskovanje računalniške kriminalitete  

Podlaga ReDRPPol, poglavje 4.15; 
5. kazalnik P 6.5 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 
Sodelujoči GPU PA, PU, 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih usposabljanj 
2. število udeležencev 
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2 Program, ki se veže na ta kazalec in na temeljno usmeritev iz druge alineje 7. cilja je naveden v sklopu 6. cilja.  

7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE 

Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 
cilja Način spremljanja/vir podatkov  

1. ohranitev dobrega javnega mnenja o ugledu 
policije 

- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

2. povečanje zaupanja javnosti v delo policije - javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

3. vzpostavljen sistem merjenja notranjega 
zadovoljstva2 

- izvedena javnomnenjska raziskava o 
organizacijski klimi v policiji [interna raziskava] 

4. vzpostavljen učinkovitejši sistem notranje varnosti 

- sprejem ustrezne pravne podlage [zakon o 
organizaciji in delu policije ter pravilnik o notranji 
varnosti policije] 

- sprotno spremljanje odklonskih pojavov 
[proaktivno delovanje] 

Naloga 7.0.1 Izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja dvojezičnega poslovanja policije na narodnostno 
mešanih območjih  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 7.2 [Še naprej naj izvaja ukrepe za boljše delo na 
narodnostno mešanih območjih in pri tem posebno pozornost nameni odpravi 
pomanjkljivosti, ugotovljenih z Analizo izvajanja dvojezičnega poslovanja v policiji, 
in izvajanju ukrepov, določenih v Načrtu ukrepov Vlade RS za izvajanje predpisov 
na področju dvojezičnosti za obdobje 2015–2018.]; 
ZODPol; 
Analiza dvojezičnega poslovanja v policiji [dokument, št. 0102-5/2015/3 (206-02), 
4. 5. 2015]; 
Načrt ukrepov Vlade RS za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti za 
obdobje 2015–2018 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 

Sodelujoči GPU PA, PU Koper in Murska Sobota ter italijanska in madžarska narodna 
skupnost 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število napotenih policistov in kriminalistov na tečaj italijanskega oziroma madžarskega jezika  
2. izvedeni organizacijsko-kadrovski postopki za zaposlitev učitelja za italijanski in madžarski jezik 
3. poenotene šifre delovnih mest s pogojem znanja narodne skupnosti in dodatkom za dvojezičnost v Aktu o 

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji 
4. izvedeni postopki interne seznanitve, skladno s Kolektivno pogodbo za Policiste o prostih »dvojezičnih« 

delovnih mestih 
5. posodobljena evidenca policistov prosilcev za premestitev na PU Murska Sobota 
6. ugotovljene težave pri izvajanju dvojezičnega poslovanja Policije v praksi s predlogi za njihovo odpravo 
7. zagotovitev dvojezičnih obrazcev v enotah PU Koper in Murska Sobota, ki delujejo na dvojezičnem območju 
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Program 7.1 Zagotavljanje pravočasnega in objektivnega obveščanja javnosti  

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 7. cilja], da policija mora: 
− 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 2013–2017 Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči NOE GPU, MNZ DPDVN in Sekretariat ter zunanja raziskovalna institucija 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število in vrsta medijskih dejavnosti 
- pregled dela policije za prvo polletje ali poročilo o 

delu policije – tabela Delo na področju odnosov z 
javnostmi 

2. večja povprečna ocena zaupanja v delo policije 
- javnomnenjska anketa o zadovoljstvu javnosti z 

delom policije 
3. večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z 

delom policije 
4. večja ali enaka povprečna ocena o ugledu policije 
Naloga 7.1.1 Izvedba spletne raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.2 [V sodelovanju z notranjo organizacijsko enoto 
ministrstva, pristojno za usmerjanje in nadzor policije, naj opravi spletno raziskavo 
o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije.]; 
način spremljanja 2. in 3. kazalnika 5. SC [javnomnenjska anketa o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije]; 
način spremljanja 1., 2. in 5. kazalnika P 5.1 [javnomnenjska anketa o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije]; 
način spremljanja 1., 2. in 3. kazalnika 7. SC [javnomnenjska anketa o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije]; 
način spremljanja 2., 3. in 4. kazalnika P 7.1 [javnomnenjska anketa o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije]; 
ReDRPPol, poglavje 4.2 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 
Sodelujoči GPU SGDP in UIT ter MNZ DPDVN in SOJ 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena spletna anketa 
2. pripravljeno poročilo s predlogi ter objava na internetu in intranetu 
3. predstavitev rezultatov na seji širšega kolegija GDP in sejah širših kolegijev direktorjev PU 
Naloga 7.1.2 Objavljanje [meta]podatkov policije na portalu NIO skladno z direktivo 2013/37/EU 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.11 [Da bi zagotovila učinkovito ponovno uporabo prosto 
dostopnih informacij javnega značaja in podatkovnih zbirk preko neposrednega 
spletnega prenosa, naj policija po prenosu Direktive 2013/37/EU začne objavljati 
podatke na portalu NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir) v odprtih, strojno 
berljivih formatih skupaj z metapodatki.]; 
direktiva 2013/37/EU; 
ZDIJZ 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU UIT, UKP, UUP, NFL in UPS 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število objavljenih baz z metapodatki na portalu NIO po prenosu direktive 
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Naloga 7.1.3 Priprava in izvedba projektov za promocijo policije 
Podlaga 1. kazalnik P 7.1 [število in vrsta medijskih dejavnosti] 
Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE, PU in PP 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih humanitarnih projektov  
2. število izvedenih sejemsko-izobraževalnih prireditev  
3. število sporočil za javnost, objavljenih na spletni strani policije  
4. število objav na družbenih omrežjih  
5. število pripravljenih video posnetkov 
6. število izdanih številk revije Varnost 
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Program 7.2 Učinkovitejše zagotavljanja notranje varnosti in integritete 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ [tretja alineja 7. cilja], da policija mora: 
− sistemsko urediti preprečevanje in preiskovanje odklonov v policiji z vzpostavitvijo 

učinkovitega sistema notranje varnosti.
Obdobje izvedbe 2013–2017 Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči MNZ DPDVN, policijske uprave in državno tožilstvo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. manjše število in vrsta odklonskih pojavov - evidenca operativnih informacij 
- podatki GPU SGDP SNPI 

2. manjše število kaznivih ravnanj zaposlenih v 
policiji - evidenci kaznivih dejanj in prekrškov 

3. število in vrsta ukrepov zoper zaposlene v policiji - evidenca kaznivih dejanj 
- policijska statistika 

4. število daril in število lobistov - evidenca daril 
- seznam lobistov 

5. število soglasij za dopolnilno dejavnost 
- podatki GPU SGDP SNPI 6. število odobrenih in neodobrenih pravnih pomoči 

[število odločb] 
Naloga 7.2.1 Priprava predloga sprememb Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v policiji, ki se nanaša na dostop do stopnje tajnosti podatkov kot pogoja za zasedbo delovnega 
mesta, upoštevajoč izpostavljenost tveganjem, ki so določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ, št. 6.7 [Policija naj, z namenom optimizacije postopkov 
zaposlitve oziroma premestitve, do konca prvega trimesečja pripravi predlog 
spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
policiji v delu, ki se nanaša na dostop do stopnje tajnosti podatkov kot pogoj za 
zasedbo delovnega mesta. Upošteva naj dejansko potrebo po vedenju in možnosti 
izdaje dovoljenja za enkratni dostop do tajnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 
30. člena Zakona o tajnih podatkih.] 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči GPU NOE, MNZ OE in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen predlog spremembe Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji 
Naloga 7.2.2 Izdelava strategije za preprečevanje in preiskovanje odklonskih pojavov ter ravnanj v 
policiji 
Podlaga prenos N 7.2.1 iz NDP 2015 
Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU SGDP  
Sodelujoči NOE GPU, OE MNZ, policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana strategija za preprečevanje in preiskovanje odklonskih pojavov ter ravnanj v policiji 
Naloga 7.2.3  Izdelava strategije za zmanjšanje tveganj nepooblaščenega odtekanja informacij medijem, 
ki lahko povzročijo stisko in prizadetost osumljenca kot tudi njegovih družinskih članov 
Podlaga prenos N 7.2.2 iz NDP 2015 
Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU SGDP 
Sodelujoči NOE GPU, OE MNZ, policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana strategija za zmanjšanje tveganj nepooblaščenega odtekanja informacij medijem, ki lahko 

povzročijo stisko in prizadetost osumljenca kot tudi njegovih družinskih članov  
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Priloga 1: Načrt zaposlovanja 
 
MNZ je s sklepom Vlade RS, št. 11000-77/2015/10, z dne 4. 6. 2015, pridobilo soglasje k: 
• zaposlitvi za nedoločen čas za 178 zaposlenih policistov – NDM, in sicer po poteku 

delovnega razmerja za določen čas; od tega 90 zaposlitev policistov – NDM s 4. 11. 2015 ter 
88 zaposlitev policistov – NDM s 1. 1. 2016, 

• zaposlitvi 152 policistov za nedoločen čas, in sicer po uspešno zaključenem usposabljanju 
policistov – kandidatov, zaposlenih za šest mesecev med usposabljanjem po Programu 
usposabljanja delavcev Policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na 
izpit za izvajanje policijskih pooblastil, predvidoma z 29. 12. 2015 

• zaposlitvi 152 trenutno za določen čas zaposlenih policistov – NDM na delovna mesta 
policist za nedoločen čas predvidoma z 29. 12. 2015,  

• zaposlitvi 100 policistov za določen čas, med izobraževalnim procesom v okviru 
višješolskega študijskega programa Policist, ki se bodo po uspešno opravljenem študiju 
zaposlili za nedoločen čas.  

 
MNZ je januarja 2015 objavilo javno objavo za zasedbo več uradniških delovnih mest policist – 
kandidat za določen čas na območju PU Ljubljana, PU Koper in PU Novo mesto, in sicer za 
obdobje usposabljanja po Programu usposabljanja delavcev Policije za varovanje zunanje meje 
Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Z 29. 6. 2015 je bilo 
sklenjeno delovno razmerje s 150 kandidati; trenutno je zaposlenih 146 policistov – kandidatov. 
Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo predvidoma v 2016 zaposleni za nedoločen čas.  
 
V 2016 je predvidena nova javna objava za zasedbo 150 delovnih mest policist – kandidat za 
določen čas, za obdobje usposabljanja po Programu usposabljanja delavcev Policije za 
varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblasti ter 
javna objava za zasedbo 100 delovnih mest policist – kandidat in vpis na izobraževanje v 
višješolski študijski program Policist. Po pridobitvi ustreznega soglasja Vlade RS je predvidenih 
tudi 50 zaposlitev na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.  
 
Z navedenimi zaposlitvami se želi popolniti nezasedena delovna mesta in delovna mesta, ki se 
bodo sprostila zaradi predvidenih upokojitev, in s tem zagotoviti nemoteno delovanje Policije.  
 
Dovoljeno število zaposlenih za 2016 po kadrovskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS, je 
8.187. Število zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt, trenutno znaša 8.189 in presega 
dovoljeno število zaposlitev za 2. Na podlagi 3. točke sklepa Vlade RS, št. 10002-24/2015/16 z 
dne 20. 9. 2015, je preseganje števila zaposlitev dovoljeno pri zaposlovanju pripravnikov ali 
kandidatov za policiste, s sprejetim kadrovskim načrtom pa se mora uskladiti do 31. 12. 2017. V 
policiji je zaposlenih 246 kandidatov za policiste in 3 pripravniki. 
 
Glede na informativni izračun bo do konca 2016 pogoje za upokojitev izpolnjevalo 123 
zaposlenih; njih 20 ima sklenjene dogovore o nadaljevanju delovnega razmerja. Poleg tega se 
lahko predvideva še okoli 50 prenehanj delovnih razmerij. Zaradi zaposlovanja kandidatov za 
policiste bo kadrovski načrt v 2016 s predvidenimi 250 novimi zaposlitvami presežen v 
dovoljenem obsegu. Zaradi spremenjenih okoliščin delovanja in obsega dela pa bodo aktivnosti 
v 2016 usmerjene tudi k spremembi kadrovskega načrta. Policija želi, da število dovoljenih 
zaposlitev doseže raven iz 2010. 
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Razlika med dovoljenim številom zaposlenih po sprejetem kadrovskem 
načrtu in predvidenim številom zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski 
načrt 

 

Leto 
Dovoljeno število 

zaposlenih po 
kadrovskem načrtu 

Število zaposlenih, ki 
se štejejo v kadrovski 

načrt 
Razlika 

2013 8.355 8.296 59 
2014 8.270 8.064 206 
2015 8.187 8.189* –2 
2016 8.187 8.292 –105 

        * na dan 20.11.2015 
 vir: MFERAC 20.11.2015 

 
Za 2016 je predlog proračuna na področju plač v javnem sektorju načrtovan skladno s cilji Vlade 
RS, ki jih je začrtala v dveh ključnih strateških dokumentih za postopno konsolidacijo javnih 
financ.  
 
Vlada RS se je v Nacionalnem reformnem programu in Programu stabilnosti zavezala, da naj bi 
se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v 2016 ohranila na ravni tovrstnih 
odhodkov v 2015, povečana za učinke realiziranih napredovanj v 2015 in zmanjšana za obseg 
poplačila drugega dela tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki je bilo izplačano v letu 
2015.  
 
Upoštevaje določilo iz sklenjenega Socialnega sporazuma rast bruto plač v javnem sektorju ne 
bi smela biti višja od rasti plač v zasebnem sektorju, kjer plače sledijo gibanju produktivnosti.  
 
Novembra 2015 je Vlada RS s sindikalnimi partnerji pogajanja o plačah v javnem sektorju za 
2016 sklenila s podpisom Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju za leto 2016, ki bo skupaj s premišljeno in restriktivno kadrovsko politiko 
proračunskih uporabnikov omogočil ustrezno zadržanje rasti teh izdatkov in doseganje ciljev 
oziroma zavez glede zniževanja javnofinančnega primanjkljaja.  
 
Predlog proračuna za stroške plač za 2016 za Policijo je načrtovan na proračunskih postavkah 
5569, 5471 in 9611 v skupni višini 231.061.565 EUR [na proračunski postavki 5471 Plače – 
Schengenski kader 53.020.297 evrov, na proračunski postavki 5569 Plače 174.405.072 evrov in 
na proračunski postavki 9611 Nacionalni preiskovalni urad – plač: 3.636.197 evrov].  
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Priloga 2: Načrt opreme in investicij [proračunska sredstva tip 1] in EU projekti  
 

Namen Nosilec NRP PP 
Predlog proračuna  

2016  
[v evrih] 

PU Ljubljana - PP Moste MNZ 
Sekretariat UL 1714-02-0001 1228 737.000 

Poslovna stavba PU KP MNZ 
Sekretariat UL 1714-02-0020 1228 100.000 

Oprema poslovnih prostorov 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0002 

  

1228 300.000 

MNZ 
Sekretariat UL/ 
GPU UUP CT 

1056 10.000 

Sredstva za nadzor prometa GPU UUP 1714-07-0005 1226 620.000 
Oprema za zaščito podatkov GPU UIT 1714-07-0007 1228 1.410.000 
Telekomunikacijska oprema GPU UIT 1714-07-0008 1228 700.000 

Računalniška in programska 
oprema GPU UIT 1714-07-0009 1228 7.650.000 

Investicijska vzdrževalna dela 
na objektih in opremi GPU 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0011 1228 3.747.000 

Dokumentacija za manjše 
investicije 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0012 1228 153.000 

Oprema NFL GPU NFL 1714-05-0002 1236 100.000 
Kriminalistična dejavnost - 
posebna tehnična sredstva in 
pripomočki 

GPU UKP 1714-07-0016 1236 3.545.000 

Posebna tehnična sredstva in 
pripomočki 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0020 1226 3.217.000 

Posebna tehnična sredstva in 
pripomočki GPU UPS CVZ 1714-07-0020 6093 38.000 

Obnova voznega parka policije MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0021 1226, 6093, 

1236 9.422.597 

Nadgradnja in vzdrževanje 
helikopterjev GPU UPS LPE 1714-09-1002 1226 200.000 

TETRA – enotno digitalno 
radijsko omrežje GPU UIT 1714-10-0006 9612 2.400.000 

Novogradnja PU Ljubljana MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0011 1228 100.000 

Nov informacijsko-
telekomunikacijski center 
Policije 

MNZ 
Sekretariat UL/ 
GPU UIT 

1714-07-0013 1228 100.000 

Izgradnja nove čistilne naprave 
v Centru za oskrbo Gotenica 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0011 1228 400.000 

Izgradnja kanalizacijskega 
omrežja v Policijski akademiji 
Tacen 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0011 1228 450.000 

Sanacija objekta MNZ, 
Štefanova ulica 2 v Ljubljani 
[delež Policije 32,0 %] 

MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0011 1228 118.000 

Učinkovit boj proti terorizmu MNZ 
Sekretariat UL 1714-07-0020 1226 165.000 

SKUPAJ       35.682.597 
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Priloga3: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 
ACID 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 

AMZS    Avto-moto zveza Slovenije 
Aplikacija OAB   aplikacija Odprava administrativnih bremen 
ARSO    Agencija Republike Slovenije za okolje 
AWF    Analysis Work File [Europolova analitična datoteka] 
BS Banka Slovenije 
CAF Common Assessment Framework [skupni ocenjevalni okvir v 

javnem sektorju] 
DARS    Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DCAF Centre for the Democratic Control of Armed Forces [Inštitut za 

demokratični nadzor nad oboroženimi silami] 
DDOKC   Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra  
DRSC    Direkcija Republike Slovenije za ceste 
DT    Državno tožilstvo 
EIDA    aplikacija za učenje na daljavo 
EIDAZ    aplikacija za učenje na daljavo [zunanji dostop] 
EIS    Europol Information System [Europolov informacijski sistem] 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

[Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami] 
EMPACT European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats 

[Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu] 
ENPPF European Network for Protection of Public Figures [Evropska 

mreža za varovanje zaščitenih oseb] 
EU    Evropska unija 
EUROSUR European border surveillance system [evropski sistem nadzora 

meja] 
FIO    Fonetični indeks oseb 
FP Checkpoint Focal Point Checkpoint [analitični dosje Checkpoint] 
FP Cola Focal Point Cola [analitični dosje Cola] 
FP Cyborg Focal Point Cyborg [analitični dosje Cyborg] 
FP Firearms Focal Point Firearms [analitični dosje Firearms] 
FP Furtum Focal Point Furtum [analitični dosje Furtum] 
FP Heroin Focal Point Heroin [analitični dosje Heroin] 
FP MTIC Focal Point MTIC [analitični dosje MTIC] 
FP Phoenix Focal Point Phoenix [analitični dosje Phoenix] 
FP Terminal Focal Point Terminal [analitični dosje Terminal] 
FP Twins Focal Point Twins [analitični dosje Twins] 
Frontex 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] 

FURS    Finančna uprava Republike Slovenije 
GPU    Generalna policijska uprava, 
GPU NFL   Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
GPU NOE   Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave 
GPU PA   Generalna policijska uprava, Policijska akademija 
GPU SGDP Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 

policije  
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GPU SGDP SNPI Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 
policije,  Sektor za notranje preiskave in integriteto 

GPU SGDP SPPP Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 
policije, Sektor za policijska pooblastila in preventivo 

GPU UIT Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in 
telekomunikacije 

GPU UPS Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti 
GPU UPS CVZ Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 

Center za varovanje in zaščito 
GPU UPS OKC Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 

Operativno-komunikacijski center 
GPU UPS LPE Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 

Letalska policijska enota 
GPU UKP   Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
GPU UUP   Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 
GPU UUP CT Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Center za tujce 
GPU UUP SENDM Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Specializirana enota za nadzor državne meje 
GPU UUP SENP Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Specializirana enota za nadzor prometa 
IKGLR Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
ISCIU PA Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje 

Policijske akademije 
ISOCFP ISO standard programsko okolje Nacionalnega forenzičnega 

laboratorija 
ISPK    Informacijski sistem s področja kriminalitete 
ITK sistem   informacijsko telekomunikacijski sistem 
ITSP    Informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JIT-THB Joint investigation teams – trafficking in human beings [Skupne 

preiskovalne skupine v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni 
Evropi] 

KISK    Kadrovska evidenca [aplikacija na centralnem računalniku] 
KPK Komisija za preprečevanje korupcije 
letna usmeritev MNZ Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije 

v letu 2016, št. 0602-12/2015/1 (141-02), 30. 9. 2015  
LZS Lovska zveza Slovenije 
MASP 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] 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

MF Ministrstvo za finance 
MFERAC računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in 

kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance 
MJU    Ministrstvo za javno upravo 
MIZŠ    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MNZ    Ministrstvo za notranje zadeve 
MNZ OE   Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve 
MNZ DPDVN Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge 

varnostne naloge 
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MNZ DUNZMN Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje 
zadeve, migracije in naturalizacijo 

MNZ SEZMS Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje 

MNZ Sekretariat UFZN Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za finančne 
zadeve in nabavo 

MNZ Sekretariat UL Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko 
MNZ Sekretariat UOK Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za 

organizacijo in kadre 
MNZ SVN Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za varnostno 

načrtovanje 
Moneyval 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] 

MO Ministrstvo za obrambo 
MO OVS Ministrstvo za obrambo, Obveščevalno varnostna služba 
MP Ministrstvo za pravosodje 
MPP Mobilna policijska postaja 
MTIC Missing trader intra community fraud [goljufije z udeležbo 

neplačujočih gospodarskih subjektov] 
MZ Ministrstvo za zdravje 
MZI Ministrstvo za infrastrukturo 
MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve 
N Naloga 
NDP 2014 Načrt dela policije za 2014, št 0602-68/2013/71  (2061-01), 28. 

11. 2013 
NDP 2015 Načrt dela policije za 2015, št. 007-429/2014/28  (2061-06),  

25. 11. 2014 
NIO     Nacionalni interoperabilnostni okvir 
NRP Načrt razvojnih programov 
NVO Nevladne organizacije 
Obdobni načrt 2015–2016 Obdobni načrt za zagotavljanje Varnosti cestnega prometa v 

letih 2015 in 2016, sklep Vlade RS, št. 22400-2/2015/4, 8. 10. 
2015 

OAP Operational Action Plan [Operativni akcijski načrt za 
implementacijo MASP v 2014] 

OE Organizacijska/-e enota/-e 
OLAF European Anti-Fraud Office [Evropski urad za boj proti 

goljufijam] 
P    Program 
PNR passenger name record [podatki o potnikih v mednarodnem 

letalskem prometu] 
Policijske statistike Podatki iz aplikacij Statistika za letna in polletna poročila in 

Preventivne dejavnosti, STAI tabel in zbirnikov 
Policist – NDM Policist – nadzornik državne meje 
PP policijska postaja [enota] 
PP proračunska postavka [v Prilogi 2] 
PPE Posebna policijska enota 
PPIU Policijska postaja za izravnalne ukrepe 
PPP Postaja prometne policije 
PU Policijska uprava 
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PU SKP Policijska uprava, Sektor kriminalistične policije 
PU SKP MKO Policijska uprava, Sektor kriminalistične policije, Mobilni 

kriminalistični oddelek 
ReDRPPol Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 

2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«, Uradni list 
RS, št. 75/15 

ReNPPZK12-16  Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2012–2016, Uradni list RS, št. 83/2012 

ReNPVCP13-22 Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 
za obdobje od 2013 do 2022 (skupaj za večjo varnost), Uradni 
list RS, št. 39/13 

RS Republika Slovenija 
SA Slovenska akreditacija 
SC Strateški cilj 
SDT Specializirano državno tožilstvo 
SIENA Secure Information Exchange Network Application [Europolova 

mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij] 
SiKOM    Nacionalni kriminalistično obveščevalni model 
SIS II schengenski informacijski sistem druge generacije 
SOCTA Serious Organized Crime Threat Assessment [ocena 

ogroženosti zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete] 
SOVA Slovenska obveščevalno varnostna agencija 
SVDM Skupina za varovanje državne meje 
Svet EU Svet Evropske unije 
temeljna usmeritev MNZ Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja 

in dela policije za obdobje 2013–2017, št. 007-220/2012/1  
(141-02), 25. 5. 2012 

TVO tuji varnostni organi 
UNP Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 
UPPD Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
UVHVVR Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin 
ZDIJZ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZGS Zavod za gozdove Slovenije 
ZNPPol Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
ZODPol Zakon o organiziranosti in delu v policiji 
ZP-1    Zakon o prekrških 
ZŠAM    Združenje šoferjev in avtomehanikov 
 




