
Velja govorjena beseda 
 

Govor ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka 
 

 
Spoštovani gospod Nobel, spoštovane kolegice in kolegi, 
 
naj uvodoma poudarim, gospod Nobel, da smo počaščeni, ker ste nas obiskali. Vaš obisk 
razumem kot svojevrstno priznanje Sloveniji ob naši dvajsetletnici članstva v Interpolu. Vse 
od naše včlanitve leta 1992 so naši policisti v Nacionalnem centralnem biroju v Ljubljani 
aktivno in predano sodelovali s svojimi kolegi po svetu. S svojim trdim in predanim delom ves 
čas tvorno prispevajo k misiji Interpola, zato so postali zaupanja vreden partner Interpolove 
skupnosti. 
 
Dosedanje sodelovanje Slovenije in Interpola je pokazalo, da lahko tudi majhne države 
pomembno prispevamo k zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti. Izkoreninjanje 
mednarodnih kriminalnih združb namreč že dolgo ni več problem posameznih držav, ampak 
zahteva usklajen in na zaupanju temelječ pristop pristojnih raznovrstnih institucij iz različnih 
držav. 
 
Trenutna gospodarska situacija je, zlasti v Evropi, globoko zarezala tudi v sredstva, ki jih 
države namenjajo za delovanje organov odkrivanja in pregona. To pa ne sme biti razlog za 
pesimizem, ko govorimo o učinkovitosti boja proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu. 
Obstoječi mehanizmi sodelovanja med organizacijami, ki delujejo na področju zatiranja 
kriminalitete, že danes omogočajo nadvse uspešno povezovanje strokovnjakov na globalni 
ravni. Omogočajo izmenjavo izkušenj, dobrih praks in informacij, ki so predpogoj za uspešen 
pregon mednarodnih kriminalnih združb. Izkoriščanje sinergij in doseganje ekonomij obsega 
v obliki uporabe skupnih podatkovnih baz, tehnične opreme in strokovne podpore so prava 
pot do finančne konsolidacije varnostnih proračunov. 
 
Slovenija je vedno zagovarjala usklajen pristop tudi pri sodelovanju in ustvarjanju sinergij 
med aktivnostmi Evropske unije in Interpola, ki imata v boju proti mednarodnemu kriminalu 
številne skupne cilje. Tako je Slovenija leta 2008 v času svojega predsedovanja Svetu 
Evropske unije kot prva organizirala skupno srečanje na visoki ravni med CATS, odborom 
Sveta EU in Interpolom. Odslej so tovrstna srečanja postala redna in jih organizira vsako 
predsedstvo. 
 
Upoštevajoč navedeno posebej pozdravljam namen tokratnega zasedanja Evropskega 
odbora Interpola, da razpravlja tudi o aktualnih vprašanjih sodelovanja med Interpolom in 
Evropsko unijo. Potrebno je namreč zgraditi trdna partnerstva z akterji na ravni Evropske 
unije, zlasti Europolom. Skupni cilji naj bodo vodilo za iskanje novih priložnosti v sodelovanju 
tako na politični, kot na strokovni ravni. Podpora vseh deležnikov v procesu je predpogoj za 
dobro in učinkovito operativno delo. 
 
V prihodnosti si želimo še več poglobljenega sodelovanja v okviru evropske regije pa tudi 
širše. S skupnim delom in napori v okviru Interpola lahko namreč bistveno prispevamo k 
doseganju enega ključnih ciljev vseh nas – to je izgradnja varnejšega in boljšega sveta. 
 


