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Kratek pregled dela policije na drugih delovnih področjih v 2011 
 
Nekatere dejavnosti in področja dela policije javnosti morda niso toliko znana ali odmevna, pa vendar 
so za varnost ljudi in delo policije pomembna. 
 
Na interventno številko policije 113 smo v lanskem letu skupaj prejeli več kot 522.000 klicev. V 
primerjavi z letom 2010 je to za 7 % manj. Število interventnih klicev, to je klicev, ki so zahtevali prihod 
policije na kraj, pa je za 3 % več kot leta 2010 (197.105).  
 
Da je bilo delo policije pri razporejanju in vodenju policijskih sil na terenu uspešno, dokazuje podatek, 
da je pri skoraj dvesto tisoč interventnih klicih znašal skupni povprečni reakcijski čas 20 minut in 48 
sekund. Za nujne interventne dogodke (to so tisti klici, na katere se je treba takoj odzvati - 10.428 
primerov), pa je reakcijski čas v povprečju znašal 11 minut in 59 sekund. Reakcijski čas beležimo od 
začetka klica na interventno številko 113 do prihoda prve policijske patrulje na kraj dogodka. 
 
Na področju preventivnega dela je policija lani pripravila ali nadaljevala s številnimi projekti (tako na 
področju kriminalitete, prometne varnosti, javnega reda in miru). Največ preventivnih projektov (Policist 
Leon svetuje, Policija za otroke, Zberi pogum in povej, Nasilje v šoli, Ne pozabite na varnost, Policijska 
izkušnja kot nasvet itd.) je potekalo v lokalnih skupnostih, kjer smo z neposrednim stikom dosegli kar 
največjo število ljudi. Omeniti je treba tudi projekt Mobilna policijska postaja, kjer smo z nakupom v ta 
namen posebej opremljenega policijskega vozila pričeli s projektom večje vidnosti in prisotnosti 
policistov v lokalnih skupnostih, saj lahko policisti vsa administrativna opravila opravijo v vozilu in 
lahko zato več časa namenijo neposrednim stikom z ljudmi.  
 
V letu 2011 je bilo zoper postopke policistov vloženih 627 pritožb ali  
1,4 % manj kot v preteklem letu. Rešenih je bilo 532 pritožb, od tega predčasno zaključenih 172 
pritožb, zaradi nepopolne in nerazumljive pritožbe je bilo zavrženih 42 pritožb, v 235 pritožbah se je 
postopek pritožbe zaključil pri vodji organizacijske enote, od tega so v 16 pritožbah (okoli 7,3 %) 
ocenili, da ravnanje policistov ni bilo v skladu s predpisi. Na sejah senata za pritožbe ministrstva za 
notranje zadeve pa je bilo obravnavanih skupaj 180 pritožb. Po oceni senata je bilo utemeljenih 16 
pritožb ali 9,6 %. Število pritožb in posledično pritožbenih razlogov se je zmanjšalo zaradi več 
dejavnikov, med drugim tudi zaradi številnih usposabljanj policistov s področja varovanja človekovih 
pravic, komunikacije in etike, ki so pripomogle k bolj profesionalnemu in strokovnemu izvajanju 
najzahtevnejših postopkov.  
 
Policistom je bila najpogosteje očitana nestrokovnost, nekorektnost in neprofesionalen odnos do 
strank v postopku. Najpogostejši pritožbeni razlogi zaradi uporabe policijskih pooblastil so bili povezani 
z delom na področju cestnega prometa, zbiranjem različnih obvestil in izvajanjem intervencij.  
 
Policija svoje delo tudi sama nadzira na vseh treh ravneh. Tako je bilo v letu 2011 izvedenih 79 
nadzorov nad delom delavcev in 348 splošnih, strokovnih ali ponovnih nadzorov nad delom policijskih 
enot. Z nadzori, največ jih je bilo strokovnih – takšnih, ki nadzirajo delo na posameznem področju dela 
enote, so se ugotavljale posamezne nepravilnosti in pomanjkljivosti, kršitve pravil ali postopkov in nato 
tudi odredili ustrezni ukrepe za njihovo odpravo. 
 
V policiji je bilo konec leta 2011 zasedenih 8.808 ali 181 manj delovnih mest, kot leto poprej, oziroma 
kar za 426 manj, kot je dovoljeval kadrovski načrt vlade. Med ključnimi kadrovskimi projekti je bila 
izvedba reorganizacije policije na regionalni ravni. S 1. junijem je tako policija začela delovati v novi 
regijski organizacijski strukturi, ki jo sestavlja osem policijskih uprav in ne enajst (število delovnih mest 
se je zmanjšalo za 118 in število zaposlenih za 57. V operativnih enotah se je število delovnih mest in 
zaposlenih povečalo za 22, v neoperativnih pa se je število delovnih mest zmanjšalo za 140 in 
zaposlenih za 79. 
 
V zvezi z delovno zakonodajo je bilo v policiji uvedenih 18 disciplinskih postopkov, 51 opozoril pred 
redno odpovedjo, 24 izrednih odpovedi in 2 redni odpovedi delovnega razmerja. 
 
Policisti moramo pri svojem vsakdanjem delu uporabiti tudi prisilna sredstva. V lanskem letu smo tako 
v 4.462 primerih zoper 4.770 kršiteljev uporabili 9.793 prisilnih sredstev (kar je za okoli 5 % več). V 
veliki večini primerov (95,6 %) so policisti uporabili najmilejši prisilni sredstvi (fizična sila ali sredstva za 
vklepanje in vezanje), kar kaže, da policisti zelo dosledno upoštevajo načelo sorazmernosti. Strelno 
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orožje v lanskem letu ni bilo uporabljeno, tako kot tudi ne leta 2010, opozorilni strel je bil izstreljen 2-
krat (2-krat). 
 
Število kaznivih dejanj preprečitev uradnega dejanja in napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge 
varnosti, se je v primerjavi z 2010 povečalo za 8,7 %, in sicer z 254 na 276 primerov, v katerih je bilo 
napadenih 517 (361) policistov, kar je za 43,2 % več kot 2010. Število evidentiranih groženj policistom 
je bilo z 90 (89) primeri približno enako kot leta 2010, stopnja njihove ogroženosti pa je bila različna – 
v 4 primerih je bila ugotovljena visoka stopnja ogroženosti, v 4 primerih srednja in v preostalih 82 
primerih nizka. 
 
Policija je specializiranemu oddelku v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri 
vrhovnem državnem tožilstvu, ki je pristojen za pregon kaznivih dejanj uradnih oseb v policiji, odstopila 
v obravnavo prijave 80 kaznivih dejanj (kar je 41 % manj kot leta 2010). V teh prijavah kaznivih 
dejanjih je bilo osumljenih 72 ali 41 % manj uradnih oseb v policiji kot leta 2010. 
 
Zaradi suma storitve kaznivih dejanj je bil 3 policistom izdan sklep o uvedbi disciplinskega postopka, 
21 policistom je bilo izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja, 1 policistu je 
bilo redno odpovedano delovno razmerje, 19 policistom pa izredno. 
 
Da bi pomagali tako ogroženim policistom, kot tudi tistim policistom, ki zaradi svojega dela potrebujejo 
psihološko podporo in lajšanje čustvene stiske ob doživljanju travmatskega dogodka, v policiji 
nadaljujemo s projektom psihosocialne pomoči policistom, ki jo nudijo policijski zaupniki in psihologi v 
okviru 24-urne psihološke pomoči. V lanskem letu je bila pravna pomoč zagotovljena 57 policistom. 
 
Vodstvo policije daje velik poudarek tudi krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno 
integriteto in operativno avtonomijo dela, skrbi za enake možnosti obeh spolov in tudi odpravi 
administrativnih bremen.  
 
Z namenom odprave administrativnih bremen, ki vplivajo na učinkovito in racionalno delo policije, je 
vodstvo policije ustanovilo posebno delovno skupino, ki je začela zbirati, spremljati in ocenjevati 
predloge za odpravo administrativnih bremen tudi s posebno intranetno aplikacijo. Že v lanskem letu 
se je z odpravo nekaterih administrativnih bremen občutno zmanjšalo število ur, potrebnih za izvedbo 
nekaterih opravil, nekateri postopki so bili celo odpravljeni. Z navedenim delom v letošnjem letu samo 
še nadaljujemo. 
 


