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Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod Nobel, cenjene kolegice in kolegi, dragi 
gostje! 
 
V čast in veselje mi je, da 61. zasedanje Evropskega odbora Interpola gostimo v Sloveniji. 
Vse od naše včlanitve v Mednarodno organizacijo kriminalistične policije Interpol je Slovenija 
aktivno in konstruktivno sodelovala na vseh ravneh mednarodnega policijskega sodelovanja. 
V slovenski Policiji se namreč zavedamo da je le z operativnim sodelovanjem na globalni 
ravni mogoče omejiti in odstraniti mednarodne kriminalne mreže, ki ogrožajo bistvene 
postulate demokracije in zavirajo družbeni razvoj.  
 
Dvajset let je preteklo od naše včlanitve in v vsem tem času se vloga Interpola pri 
zagotavljanju naše, in tudi globalne varnosti, ni prav nič zmanjšala. Nasprotno. S procesi 
globalizacije, informatizacije družbe pa tudi zaradi vplivov evropske integracije je policijska 
skupnost postala močnejša in bolj povezana, hkrati pa je naša družba postala bolj ranljiva za 
nove oblike kriminala, ki s pridom izkoriščajo napredek informacijske tehnologije, 
prostotrgovinskih sporazumov in mobilnosti. Slovenija se zato kot država, ki se nahaja na 
križišču pomembnih kriminalnih poti, še posebej zavzeto vključuje v Interpolove operacije in 
projekte. 
 
Zato si v posebno čast štejemo izvolitev predstavnika Slovenije v Evropski odbor Interpola na 
39. zasedanju Evropske regionalne konference v Budvi leta 2010. Vse odslej nas v tem 
telesu uspešno zastopa kolega Borut Selan, ki bo v nadaljevanju tudi prevzel vodenje 
tokratnega sestanka.  
 
Kot pomemben mejnik sodelovanja policije z Interpolom štejemo integracijo podatkovnih baz 
Interpola v naš nacionalni policijski sistem v letu 2009. S tem smo vzpostavili zmožnost, da 
lahko slovenski policist istočasno z enim preverjanjem preveri podatke v nacionalnem 
policijskem sistemu, Schengenskem informacijskem sistemu (SIS) in podatkovnih bazah 
Interpola o iskanih osebah, ukradenih vozilih ter ukradenih in izgubljenih potovalnih 
dokumentih. S tako povezano uporabo sistemov smo postali veliko bolj učinkoviti, hkrati pa je 
naš način integracije postal vzorec tudi za druge države.  
 
Uspeh integracije predstavlja možnost in priložnost, da slovenske rešitve predstavimo v 
mednarodnih forumih. Zavezani smo k promoviranju pozitivih učinkov integracije podatkovnih 
zbirk Interpola, zlasti med državami Jugovzhodne Evrope, kjer Slovenija že vrsto let igra 
pomembno vlogo. 
 
Omenjena regija je v preteklih letih dosegla izjemen napredek pri uvajanju evropskih 
standardov, ki so posledica procesa približevanja Evropski uniji. Države Jugovzhodne 
Evrope pa že dolgo niso več zgolj prejemnice razvojne in tehnične pomoči, temveč aktivno 
sodelujejo pri izgradnji evropske varnostne arhitekture. So pomembne partnerice v boju proti 
mednarodnemu kriminalu in Slovenija bo še naprej negovala trdna partnerstva in jim nudila 
vso potrebno pomoč. V tem duhu je potekalo tudi zadnje zasedanje ministrov za notranje 
zadeve v okviru Procesa Brdo, ki so se sestali maja letos v Sloveniji. Ministri so se strinjali, 
da je več pozornosti treba nameniti koordinaciji, izmenjavi izkušenj in prepoznavanju potreb 
držav regije na področju pravosodja in notranjih zadev. Potrebna je skladnost delovanja 
različnih mednarodnih deležnikov in dodeljevanje finančnih sredstev na podlagi dejanskih 
potreb regije. Slovenska Policija bo navedeno upoštevala pri vseh svojih aktivnostih v tretjih 
državah. 
 



Posebej me veseli, da se tokratno srečanje Evropskega odbora Interpola odvija v Sloveniji, 
saj ocenjujem, da je slovenska kriminalistična policija s svojo predanostjo, zavzetostjo in 
profesionalnostjo že večkrat pokazala, da je zanesljiv partner mednarodne skupnosti pri boju 
zoper vse vrste mednarodnega kriminala. 
 
Želim vam prijetno bivanje v Bohinju in uspešno nadaljevanje sestanka. 
 


