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Europol - Evropski policijski urad, je specializirana institucija Evropske 
unije, katere naloga in namen je izmenjava informacij o kaznivih dejanjih. 

Naloga Europola  je boj proti organizirani kriminaliteti, ki prizadene 
najmanj dve ali več držav članic Evropske unije, in podpora državam 
članicam EU pri preprečevanju in zatiranju vseh hujših oblik 
mednarodnega kriminala in terorizma. Europol je prevzel vlogo zbirališča 
informacij o kazenskih zadevah za vso Evropsko unijo, prav tako pa 
zagotavlja podporo zahtevnim mednarodnim operacijam njegovih 
partnerjev. 

Slovenija je po vstopu v Evropsko Unijo 20. maja 2004 v državnem zboru 
ratificirala Konvencijo o Europolu, ki je vstopila v veljavo 1. septembra 
2004 in  takrat je postala Slovenija polnopravna članica Europola. 
1. januarja 2010 se je pravna podlaga Europola spremenila in Konvencijo 
o Europolu je nadomestil Sklep Sveta o ustanovitvi Evropskega 
policijskega urada (Europola). Europol je postal agencija Evropske unije.

Sedež Europola je v Haagu na Nizozemskem, kjer se nahajajo uradniki 
za zvezo vseh držav članic, tretjih držav in organizacij, ki imajo sklenjen 
sporazum z Europolom. Vsaka država članica je dolžna v svoji državi 
ustanoviti Nacionalno enoto preko katere poteka izmenjava informacij.

Nacionalna enota Europola

Nacionalna enota Europola Slovenije je sestavni del Sektorja za 
mednarodno policijsko sodelovanje Uprave kriminalistične policije in 
predstavlja nacionalno točko za povezavo med Europolom in pristojnimi 
državnimi organi v Sloveniji: notranjimi organizacijskimi enotami Policije, 
Carinsko upravo Republike Slovenije ter Uradom za preprečevanje pranja 
denarja.

Podpora 24/7

Europolov operativni center, ki omogoča visoko stopnjo varnosti, je 
osrednja točka za izmenjavo podatkov med Europolom, državami 
članicami EU in tretjimi državami. Center deluje v Europolu neprekinjeno, 
24 ur na dan in sedem dni v tednu. Prav tako deluje Nacionalna enota 
Europola v Sloveniji 24/7.

Mobilna pisarna

Europol je razvil učinkovito rešitev v obliki mobilne pisarne, ki 
Europolovim uradnikom omogoča dostop do informacij in različnih 
orodij za njihovo analizo s katere koli oddaljene lokacije, pri čemer se 
uporabljajo najvišji varnostni standardi. 

Varno upravljanje informacij

Europol redno vzdržuje in razvija tehnološko napredno, zanesljivo, 
učinkovito in varno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, ki 
omogoča shranjevanje, analizo ter izmenjavo bistvenih operativnih in 
strateških informacij s partnerji. Struktura vključuje naslednje sisteme: 

•  SIENA, aplikacija za varno omrežno izmenjavo informacij; 
•  EIS, Europolov informacijski sistem; 
•  EPE, Europolova platforma za strokovnjake;
•  PRÜM, izmenjava DNK in AFIS materiala.

Pri tem je za Europol najpomembnejša varnost omrežne infrastrukture, 
zato so opredelili in upoštevajo najvišje standarde varstva in varnosti 
podatkov.

Informacije so zaščitene s kodami, katere omogočajo sledljivost uporabe 
informacije oziroma omejujejo dostop do informacij.

Europolov informacijski sistem

Informacijski sistem je dostopen vsem državam članicam  in je  na voljo 
v 21 jezikih EU. V Sloveniji imajo poleg delavcev zaposlenih v nacionalni 
enoti Europola, ki deluje v okviru GPU UKP Sektorja za mednarodno 
policijsko sodelovanje, omogočen dostop do EIS  še kriminalisti na GPU 
UKP ter določeni kriminalisti na vseh policijskih upravah. Prav tako ima 
dostop do EIS Carinska uprav vendar na principu HIT/ NO HIT. 

Vnesene informacije so dane na voljo drugim preiskovalcem v Evropski 
uniji in se samodejno primerjajo z informacijami, ki so jih že prispevale 
druge države. Zaradi funkcije samodejnega ugotavljanja navzkrižnih 
ujemanj je ta sistem drugačen od drugih mednarodnih sistemov saj je 
sposoben samodejno zaznati ujemanje med več preiskavami. 

Kdaj zaprosimo za Europolovo pomoč?

Za Europolovo pomoč lahko zaprosimo v kateri koli fazi preiskave, ko 
podatki, ki so na voljo, kažejo na vpletenost organiziranih kriminalnih 
združb in so izpolnjeni ostali pogoji za vključitev Europola (prizadetost 
najmanj dveh držav EU, kaznivo dejanje je na seznamu pristojnosti 
Europola). Na Europol in mrežo uradnikov za zvezo se je prav tako 
mogoče obrniti z zaprosili za študije strateškega značaja, če so za to 
seveda na razpolago ustrezni viri. 

Koristne spletne povezave

Policija:
http://www.policija.si

Ministrstvo za notranje zadeve RS:
http://www.mnz.gov.si

Europol:
https://www.europol.europa.eu

Informacijska pooblaščenka:
http://www.ip-rs.si

Naslov Europolove nacionalna enote v Sloveniji

Generalna policijska uprava
Uprava kriminalistične policije
Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
Oddelek za mednarodno operativo
Štefanova ulica 2, Sl-1501 Ljubljana 
Telefon: 01 428 47 80 
Telefaks: 01 251 75 16 
E-mail: europol@policija.si 

Naslov slovenskih uradnikov za zvezo v  Europolu

Europol
LB Slovenia
2509 LW Den Haag, Postbus 90850
NL-2509 LW Den Haag, The Netherlands
Telefon: +31 7 0353 1532, +31  7 0353 1636
E-mail: igor.versnik@europol.europa.eu
              matjaz.vidic@europol.europa.eu

KODE ZA ROKOVANJE Z INFORMACIJO

H1 - informacija se ne sme uporabiti kot dokaz na sodišču brez 
privolitve njenega lastnika

H2 - informacija je namenjena samo naslovniku, vsako njeno 
nadaljnje širjenje mora odobriti njen lastnik

H3 - se nanaša na ostale omejitve, ki so podane v prostem besedilu
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