
Robert Črepinko, vodja Nacionalnega preiskovalnega urada po pooblastilu generalnega 
direktorja policije: 

 
 
Spoštovani!   
 
V veliko čast mi je, da lahko spregovorim ob tej svečani priložnosti. Danes je za 
kriminalistično policijo poseben dan. Kriminalistična policija premore zelo bogato znanje in 
izkušnje, ki jih je zbirala desetletja svojega obstoja. Posebno vrednost ji dajejo njeni 
zaposleni in drugi odlični strokovnjaki, ki so jo pomagali razvijati  ves ta čas. Vsi uspehi in 
dobro delo preteklih let in desetletij so plod tega izjemnega odnosa. A ravno zdaj smo morda 
sredi najobsežnejših sprememb in najhitrejšega razvoja doslej. Vzrokov za to je veliko. Hitre 
spremembe načina življenja, geopolitičnega, gospodarskega in socialnega okolja zahtevajo 
stalno prilagajanje in nadgradnjo policijskega dela in ta razvoj je hitrejši kot kadar koli v 
preteklosti.  
 
Dovolite mi, da sem nekoliko drzen, ko trdim, da gradimo kriminalistično policijo za novo 
desetletje. 
 
Danes bomo uradno odprli nove prostore Uprave kriminalistične policije in Nacionalnega 
preiskovalnega urada. O Nacionalnem preiskovalnem uradu je bilo že veliko povedanega. 
Ne pomnim, da bi kateri koli projekt kriminalistične policije v zgodovini povzročil toliko 
zanimanja v javnosti. 
 
Nacionalni preiskovalni urad je del kriminalistične policije. Je del policije. To je zelo 
pomembno, saj lahko le enovita, enotna, učinkovita policija uspešno preiskuje 
najzahtevnejše oblike kriminalitete.      
 
Nacionalni preiskovalni urad ni le nova specializirana enota kriminalistične policije. 
Nacionalni preiskovalni urad je projekt. Je nov način razmišljanja. Je vizija. Če želimo, da 
Nacionalni preiskovalni urad v celoti uspe, moramo doseči, da bo predstavljal spremembo v 
razmišljanju vseh nas. Gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih težjih oblik kriminalitete 
ni mogoče uspešno in učinkovito preiskovati brez neposrednega, tesnega in učinkovitega 
sodelovanja vseh dejavnikov, organov in inštitucij na tem področju. Torej vseh nas, ki smo 
danes tukaj. In te visoko zastavljene cilje nam lahko uspe doseči samo skupaj.  
 
Nacionalni preiskovalni urad že na začetku svoje poti išče tudi partnerje v tujini. Z 
gospodarskim sodelovanjem v Evropski uniji in zunaj nje se širi tudi prostor izvrševanja 
kaznivih dejanj. Dobro mednarodno sodelovanje je zato ključno za uspešnost našega dela.  
 
Prav tako nameravamo v celoti izkoristiti pomoč, ki nam jo pri preiskovanju posameznih 
kaznivih dejanj lahko daje tudi Europol, saj ima ta izjemne možnosti za analitsko podporo in 
podporo različnih strokovnjakov za preiskovanje najzahtevnejših kaznivih dejanj. Zato sem 
zelo vesel, da sta danes z nami tudi direktor Europola gospod Wainwright in namestnik 
generalnega direktorja finske policije gospod Rantama. 
 
Nova stavba, ki je pred nami, nam bo omogočila, da bomo neposredno sodelovanje pri 
preiskovanju najzahtevnejših oblik kriminalitete lahko uresničevali tudi v praksi. Prostori so 
zasnovani tako, da omogočajo hkratno namestitev strokovnjakov iz različnih organov in 
inštitucij ter številnih drugih strokovnjakov. Tako oblikovane skupine bodo pod vodstvom 
državnih tožilcev, naših ključnih partnerjev, skupaj preiskovale najzahtevnejše oblike 
kriminalitete. V stavbi so tudi vsi drugi prostori, ki jih za opravljanje svojih nalog potrebuje 
sodobna kriminalistična policija. 
 



Ob koncu želim poudariti še tole: naj ne bo nobenega dvoma, ko govorimo o načrtih za 
izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti preiskovanja kaznivih dejanj. Zakonitost našega dela in 
varovanje človekovih pravic sta osnovno vodilo delovanja Nacionalnega preiskovalnega 
urada, naša cilja pa okrepljen boj proti najtežjim oblikam kriminalitete in kakovostna 
obravnava tovrstnih kaznivih dejanj.   


