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OTVORITVENI GOVOR 

 
Spoštovani vodje nacionalnih centralnih birojev INTERPOL-a, spoštovane gospe in 
gospodje, cenjeni kolegi, 
 
kot direktor Uprave kriminalistične policije in vodja Nacionalnega centralnega biroja 
INTERPOL-a Ljubljana vam izrekam prisrčno dobrodošlico ter vam želim prijetno bivanje v 
Sloveniji. Posebej pozdravljam tiste, s katerimi se danes srečujemo prvič, in upam, da bomo 
med sestankom našli čas za pogovor in se bolje spoznali. Sestanek smo organizirali v 
idiličnem alpskem okolju, v prelepem Bohinju, zato upam, da boste s seboj odnesli veliko 
lepih vtisov in da vam bo naše druženje ostalo v prijetnem spominu. 
 
Slovenija je dejavna članica Mednarodne organizacije kriminalistične policije INTERPOL od 
leta 1992 in od takrat neposredno sodeluje v svetovnem boju proti mednarodni kriminaliteti 
ter prispeva k uspehu njenih pobud in projektov. V slovenski policiji se zavedamo velikega 
prispevka INTERPOL-a pri zagotavljanju varnosti globalne skupnosti. Ta edina globalna in 
največja policijska organizacija ima posebno mesto v naši strategiji mednarodnega 
policijskega sodelovanja. 
 
Slovenska policija je aprila 2009 kot druga država na svetu vzpostavila avtomatsko 
integrirano informacijsko povezavo z globalnim policijskim komunikacijskim sistemom 
INTERPOL-a, s čimer so vsi slovenski policisti dobili takojšen in avtomatiziran dostop do 
INTERPOL-ovih globalnih podatkovnih zbirk. V podatkovnih zbirkah INTERPOL-a so 
razpisani ukrepi za iskane osebe, ukradena vozila ter ukradene in izgubljene potne listine iz 
188 držav članic organizacije. Vsak slovenski policist lahko sedaj do teh podatkov, ki so nujni 
za policijsko delo, dostopa neposredno. Dobra stran integracije je tudi ta, da končni 
uporabniki ne potrebujejo nobenih dodatnih znanj, saj do mednarodnih podatkov dostopajo 
prek nacionalne policijske aplikacije, ki jo že zelo dobro poznajo. Integracija s sistemom 
INTERPOL-a je za slovensko policijo velik uspeh in nedvomno pomembno prispeva k 
varnosti naše države, Evrope in tudi širše skupnosti.  
 
Z veseljem ugotavljam, da je sodelovanje med policijami držav jugovzhodne Evrope izvrstno 
in poteka v resničnem duhu mednarodnega policijskega sodelovanja. Slovenski INTERPOL 
je pred šestimi leti z velikim zadovoljstvom pozdravil pobudo kolegov INTERPOL-a Sarajevo, 
ki so prvi organizirali tovrstni regionalni sestanek. Prepričan sem, da bo tudi letošnji 
sestanek, katerega glavni namen je pospeševanje in povečanje izmenjave informacij, 
izmenjava najboljših praks ter prilagajanje in usklajevanje naših skupnih naporov v boju proti 
mednarodni kriminaliteti, potekal v konstruktivnem vzdušju. 
 
Naj zaključim z mislijo našega velikega pesnika in domoljuba Franceta Prešerna. "Človek 
premine, človeštvo ostane, in z njim, kar je zanj ustvaril," so bile njegove besede. Bistvo  
policijskega in človeškega poslanstva je, da po svojih najboljših močeh sooblikujemo svet 
okoli sebe in prevzamemo del odgovornosti za skupno usodo ter prihodnjim rodovom 
omogočimo življenje v miru, blagostanju in medsebojnem sožitju. 
 
V naslednjih dneh si bomo z majhnimi, a pomembnimi koraki prizadevali za še boljše in 
učinkovitejše policijsko sodelovanje in se tako pridružili prizadevanjem vseh držav članic 
INTERPOL-a za miroljuben in varen svet. Menim, da k temu cilju po svoje prispevajo tudi 
naša srečanja.  


