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Spoštovani predstavniki Uprave kriminalistične policije in Policijske akademije, udeleženke in 
udeleženci, ostali cenjeni gostje! 
 
V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko na zadnji februarski dan pozdravim v Tacnu pod 
Šmarno goro, ki je posebnega pomena za slovensko policijo. To je kraj, kjer domuje 
Policijska akademija oz. hram slovenskega policijskega izobraževanja in usposabljanja. To 
pa je tudi kraj, kjer se že vrsto let izvaja kriminalistični tečaj, najpomembnejše usposabljanje 
na področju kriminalističnega preiskovanja. 
 
Za razliko od ostalih usposabljanj, ki se izvajajo v policiji, je tečaj, ki se začenja danes, nekaj 
posebnega. Poseben je zato, ker je to edino usposabljanje, ki ga organizirata in izvajata 
Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija, ker je razdeljen na teoretični in 
praktični del in ker traja skoraj štiri mesece.  
 
Ja, udeleženci, prav ste slišali, štiri mesece ne boste razmišljali o ničemer drugem kot o 
policiji, osumljencih, kaznivih dejanjih, 148. členu Zakona o kazenskem postopku, prisilnih 
sredstvih, strelnih in vbodnih ranah, epiduralnem in subduralnem hematomu, informatorjih, 
uradnih zaznamkih in še bi lahko naštevala. A nekateri podatki, o katerih boste slišali med 
tečajem, naj za sedaj ostanejo skrivnost.   
 
Obdobje, ki je pred vami, bo zagotovo naporno. A repertoar odličnih predavateljev in 
strokovnjakov vam bo pomagal, da boste iz tega potegnili najboljše. Najbolj izkušeni in 
usposobljeni delavci policije in drugih, zunanjih institucij, vas bodo pripravili za samostojno, 
strokovno in zakonito opravljanje nalog. 
 
Da bi bili pri svojem delu čim bolj učinkoviti, se moramo ves čas učiti, izobraževati, svoje 
znanje nadgrajevati in ga bogatiti. Tega se moramo ves čas vsi zavedati. Le tako bomo lahko 
ustrezno poskrbeli za varnost občanov. V veselje mi je poudariti, da so v zadnjem času 
narejeni pomembni premiki na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja najtežjih 
oblik gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih oblik kriminalitete. Lahko smo ponosni na 
naše rezultate na tem področju – statistični podatki kažejo na stopnjo raziskanosti kaznivih 
dejanj, ki je najvišja v zadnjih desetih letih. V mislih imam seveda tudi ustanovitev 
Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je lani uspešno začel s svojim delom, sistemski način 
ureditve kriminalistične obveščevalne dejavnosti, računalniške forenzike itd.    
 
Družbenim razmeram in situaciji na področju preiskovanja kriminalitete je prilagojen tudi 
program, po katerem bo potekal letošnji tečaj. Program je pripravila posebna delovna 
skupina, v kateri so bili strokovnjaki tako s kriminalistične stroke kot tudi z andragoško-
pedagoške stroke. Progam zagotavlja, da boste po končanem tečaju pridobili vrhunska 
znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje vsakodnevnih nalog kriminalista. 
 
Letošnji kriminalistični tečaj ni poseben samo zaradi novega programa po katerem poteka, 
ampak tudi zaradi tega, ker je med nami tudi veliko udeleženk. Udeležujeta pa se ga tudi 
predstavnica Ministrstva za obrambo in predstavnik Generalnega carinskega urada, ki ju 
prav lepo pozdravljam. Prva posebnost kaže na to, da poklic kriminalista postaja vse bolj 
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zanimiv tudi za predstavnice nežnejšega spola, druga pa na to, da je medinstitucialno 
sodelovanje izjemno pomembno pri boju zoper različne oblike kriminalitete.  
 
Naj končam z mislijo neznanega avtorja, ki pravi: »Največje življenjske rezultate ponavadi 
dosežemo s preprostimi sredstvi in z uporabo običajnih lastnosti.« To dvoje je mogoče 
izraziti tudi takole: zdrava pamet in vztrajnost! 
 
 
Najlepša hvala.  
 

 

 

 


