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1. strateški cilj: Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. število posameznih vrst dejavnosti slovenske 

policije v projektih EMPACT [nosilec aktivnosti, 
sodelovanje, posredovane informacije, skupni 
akcijski dnevi …], število mednarodnih policijskih 
preiskav in število skupnih preiskovalnih skupin 
[angl. Joint Investigation Team – JIT] 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije  
statistični podatki Europola – SIENA [angl. Secure 
Information Exchange Network Application] 

2. delež porabljenih evropskih sredstev iz Akcijskega 
načrta za črpanje sredstev Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo 
varnost 

evidenca MFERAC 

3. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist, kaznivih dejanj v škodo proračuna 
Republike Slovenije in Evropske unije ter kaznivih 
dejanj korupcije 

policijska statistika 

4. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
hujših oblik gospodarske in korupcijske 
kriminalitete 

podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije in Uprave kriminalistične policije 

5. delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško 
kriminaliteto in digitalno forenziko 

podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije in Uprave kriminalistične policije 

6. število opremljenih policijskih enot z ustrezno 
računalniško opremo za preiskovanje računalniške 
kriminalitete 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 

7. število operativnih in strateških izdelkov v procesu 
kriminialističnoobveščevalne1 dejavnosti  

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Centra za varovanje in 
zaščito 

8. število identificiranih osumljencev na podlagi 
avtomatizirane in ročne obdelave podatkov o 
letalskih potnikih 

policijska statistika 

9. vzpostavljeno delovanje centralno vodene skupine 
za ciljno iskanje oseb na državni ravni 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Ministrstva za notranje 
zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre 

10. delež preiskanih kaznivih dejanj premoženjske 
kriminalitete, zlasti vlomov in tatvin vozil 

policijska statistika 

 
 

Naloga 1.0.1 Strokovno usposabljanje za skrajševanje policijskih preiskav  

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 1.3 [Nadaljuje naj z ukrepi za skrajševanje policijskih preiskav 
in zmanjšanje zaostankov pri dopolnjevanju kazenskih ovadb na zahtevo pristojnih 
državnih tožilcev.]. 

Čas izvedbe maj–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 1 izvedeno usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanj 

                                                            
1  Gre za proces kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij, ki je opredeljen v 11. členu Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije [ZNPPol-A]. 
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Naloga 1.0.2 Zagotovitev doslednega izvajanja usmeritev o enotnem popisovanju prilog kazenskih ovadb in 
poročil 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 1.4 [Zagotoviti mora dosledno izvajanje usmeritev o enotnem 
načinu popisovanja prilog kazenske ovadbe in poročila v dopolnitev kazenske ovadbe, ki 
so ključnega pomena tudi za uvajanje e-poslovanja v kazenskih zadevah.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, vodstvo 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije ter policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vključene usmeritve Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije št. 024-23/2021/29 
(22-16) z dne 11. maja 2021 in št. 024-23/2021/44 (22-16) z dne 19. junija 2021 v opomnik za 
izvedbo strokovnih nadzorov v letu 2022 

2. število izvedenih strokovnih nadzorov Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije 
3. glavne ugotovitve strokovnih nadzorov 

 
Naloga 1.0.3 Zagotovitev doslednega spoštovanje določb Zakona o tajnih podatkih in podzakonskih aktov pri 
obravnavi tajnih podatkov v povezavi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.5 [Policija je dolžna pri obravnavi tajnih podatkov, ki se 
nanašajo na prikrite preiskovalne ukrepe, zagotoviti spoštovanje določb Zakona o tajnih 
podatkih, Uredbe o varovanju tajnih podatkov in internega navodila MNZ glede 
distribucije dokumentov pristojnim tožilstvom in sodiščem ter preklica tajnosti.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za posebne naloge 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Ministrstvo za 
notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za tajne podatke 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljeno obvestilo o doslednem spoštovanju predpisov pri obravnavi tajnih podatkov v povezavi z 

izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov [v prvem polletju 2022] 
2. število izvedenih strokovnih nadzorov Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije [v 

drugem polletju 2022] 
3. glavne ugotovitve strokovnih nadzorov 

 
Naloga 1.0.4 Zagotovitev doslednega izvajanja Navodila o evidentiranju kaznivih dejanj in nadzor nad njegovim 
izvajanjem 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.2 [Policija mora novo Navodilo o evidentiranju kaznivih dejanj 
čim prej ustrezno implementirati v delo in nad njegovo uporabo izvajati ustrezen 
nadzor.]; 
nadaljevanje naloge 1.3.2 iz Načrta dela policije za leto 2021.  

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za 
kriminalističnoobveščevalno dejavnost 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije ter policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 8 izvedenih usposabljanj policistov in administrativnega osebja  
2. število udeležencev usposabljanj 
3. število izvedenih strokovnih nadzorov Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije 
4. glavne ugotovitve strokovnih nadzorov 
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Naloga 1.0.5 Okrepitev preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja okoljske kriminalitete 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 1.6 [Policiji nalagam, da okrepi aktivnosti na področju 
odkrivanja in preprečevanja ekološke kriminalitete. Pri tem naj se okrepi tudi sodelovanje 
z drugimi deležniki na področju varstva okolja in lokalnim prebivalstvom.]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Policijska akademija in 
Specialna enota Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in 
kadre, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance, Finančna uprava 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena pobuda za ustanovitev medresorske operativne delovne skupine 
2. ustanovljena skupina za preiskovanje okoljske kriminalitete v Generalni policijski upravi, Upravi 

kriminalistične policije 
3. ustanovljene operativne skupine na sklic v policiji 
4. vsaj 4 izvedena usposabljanja 
5. število udeležencev usposabljanj 
6. število preventivnih aktivnosti na lokalni in regionalni ravni 

 
Naloga 1.0.6 Vzpostavitev interaktivnih strani s preventivnim gradivom za otroke na www.policija.si 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.9 [S ciljem širitve ozaveščanja o nesprejemljivih ravnanjih na 
področju spolnih zlorab otrok, naj pristopi k vzpostavitvi interaktivnega preventivnega 
gradiva na spletni strani policije za otroke, ki še ne znajo brati.]; 
3. cilj Akcijskega načrta za področje preiskovanja spolnih zlorab otrok za obdobje od 2021 
do 2023 [dokument št. 2310-731/2021/20 (2213-01) z dne 13. aprila 2021]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Služba 
generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z javnostmi in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. opravljen pregled obstoječih interaktivnih preventivnih gradiv 
2. proučena možnost objave interaktivnega gradiva na spletni strani policije 
3. izdelano interaktivno preventivno gradivo 

 
Naloga 1.0.7 Evidentiranje ukrepa prepovedi približevanja po Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o 
preprečevanju nasilja v družini 
Podlaga Prenos naloge 1.0.3 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana aplikativna rešitev 
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Naloga 1.0.8 Intenziviranje proaktivnega dela policije na področju odkrivanja trgovine z ljudmi na vseh 
organizacijskih ravneh policije ter okrepitev ozaveščanje policistov o njenih pojavnih oblikah in najbolj ranljivih 
skupinah 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.8 [Intenzivirati mora proaktivno delo na področju odkrivanja 
trgovine z ljudmi na vseh organizacijskih nivojih policije in okrepiti ozaveščanje policistov 
o njenih pojavnih oblikah in najbolj ranljivih skupinah.]; 
Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2022, sklep Vlade Republike 
Slovenije št. 01203-9/2019/6 z dne 17. oktobra 2019 in št. 01203-9/2020/4 z dne 5. julija 
2020;  
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija 
[a alineja]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija ter policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 
1. število identificiranih žrtev trgovine z ljudmi in ob koncu leta primerjava z leti 2018–2021 
2. vsaj 12 izvedenih usposabljanj 
3. število udeležencev usposabljanj 
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Program 1.1 Izvajanje projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala 
[EMPACT] v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega 
kriminala v obdobju 2018–2021 in učinkovito črpanje sredstev EU iz Sklada za notranjo varnost 
[ISF-P] 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij, Urad za informatiko in 
telekomunikacije in Uprava za policijske specialnosti, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Sekretariat Urad za finance in računovodstvo in Služba za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje, policijske uprave, državna tožilstva in Europol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število aktivnosti v posameznih EMPACT projektih, 

v katerih sodeluje Slovenija 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. število prispevkov v EMPACT projekte in 
Europolove analitične projekte podatki Europola – SIENA 

3. delež porabljenih sredstev Evropske unije iz 
Sklada za notranjo varnost [ISF-P] evidenca MFERAC 

 
 

Naloga 1.1.1 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – spletne 
goljufije  

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1 [Strategija/program – izvajanje 
ukrepov/projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala 
[EMPACT] znotraj političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega 
mednarodnega kriminala]; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija [a in c 
alineja]; 
GMASP [splošen večletni strateški okvir; angl. General Multi Annual Strategic Plan]; 
OAP [operativni akcijski načrt, angl. Operational Action Plan]; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja [število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v 
projektih EMPACT [nosilec aktivnosti, sodelovanje, posredovane informacije, skupni 
akcijski dnevi …], število mednarodnih policijskih preiskav in število skupnih preiskovalnih 
skupin [JIT]]]; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1 [število aktivnosti v posameznih EMPACT projektih, v 
katerih sodeluje Slovenija in število prispevkov v EMPACT projekte in Europolove 
analitične projekte]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt TERMINAL2 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 
 

                                                            
2 Pisanje imen analitičnih projektov je povzeto po Europolu. 
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Naloga 1.1.2 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – goljufije 
znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem [DDV] 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilja 10 [Zaupanja vreden pravni sistem] in 11 [Varna in 
globalno odgovorna Slovenija: a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt MTIC 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.3 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – 
pridobivanje finančnih interesov s kaznivimi dejanji, pranje denarja in odvzem premoženjske koristi 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilja 10 [Zaupanja vreden pravni sistem] in 11 [Varna in 
globalno odgovorna Slovenija: a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt SUSTRANS 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – goljufije na 
področju trošarin 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt SMOKE 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.5 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta – vdori v informacijske sisteme  

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
letna usmeritev MNZ, št. 1.7 [Zaradi večjega tveganja in novih pojavnih oblik kibernetske 
kriminalitete, mora policija okrepiti učinkovito in tesno sodelovanje z domačimi ter tujimi 
deležniki, s ciljem varne in hitre izmenjave informacij, znanja, izkušenj ter preiskovalnih 
taktik in metod. Zagotoviti mora tudi podporo delovanju Inovacijskega vozlišča EU za 
notranjo varnost.]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za računalniško 
preiskovanje 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt CYBORG 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.6 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta − spolno izkoriščanje otrok 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija [a in c 
alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt TWINS 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.7 Sodelovanje v EMPACT projektu: ekološka kriminaliteta 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
letna usmeritev MNZ, št. 1.6 [Policiji nalagam, da okrepi aktivnosti na področju odkrivanja 
in preprečevanja ekološke kriminalitete. Pri tem naj se okrepi tudi sodelovanje z drugimi 
deležniki na področju varstva okolja in lokalnim prebivalstvom.]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 9 Trajnostno upravljanje z naravnimi viri [d alineja] 
in Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija [a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt ENVICRIME 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.8 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih kriminalnih 
združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija 
[a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt FURTUM 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.9 Sodelovanje v EMPACT projektu: kriminalne mreže z visokim tveganjem 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt HIGH RISK 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.10 Sodelovanje v EMPACT projektu: konoplja, kokain in heroin 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt CANNABIS, HEROIN in COLA. 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.11 Sodelovanje v EMPACT projektu: trgovina z ljudmi 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
letna usmeritev MNZ, št. 1.8 [Intenzivirati mora proaktivno delo na področju odkrivanja 
trgovine z ljudmi na vseh organizacijskih nivojih policije in okrepiti ozaveščanje policistov 
o njenih pojavnih oblikah in najbolj ranljivih skupinah.]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija 
[a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt PHOENIX 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.12 Sodelovanje v EMPACT projektu: nedovoljene migracije 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.]; 
Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija 
[a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt MIGRANT SMUGGLING 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
Naloga 1.1.13 Sodelovanje v EMPACT projektu: orožje 

Podlaga 

Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 z dne 26. maja 2021; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11 Varna in globalno odgovorna Slovenija 
[a alineja]; 
GMASP; 
OAP; 
1. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. in 2. kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za 
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prispevkov v analitični projekt WEAPONS & EXPLOSIVES 
2. število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije 
3. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Program 1.2 Vzpostavitev laboratorijskega informacijskega sistema 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Urad za informatiko in 
telekomunikacije 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. večji delež instrumentalnih analiz forenzičnih 

vzorcev kot leto prej 
podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

 
Laboratorijski informacijski sistem je vzpostavljen, zato v Programu 1.2 ni načrtovanih novih nalog. 
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Program 1.3 Krepitev kriminalističnoobveščevalne dejavnosti za pravočasno preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje hudih oblik organizirane kriminalitete in terorističnih groženj 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Urad za organizacijo in kadre in Služba za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje, policijske uprave, državna tožilstva in Europol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. število strateških izdelkov podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. število operativnih izdelkov policijska statistika 
3. število identificiranih osumljencev na podlagi 

avtomatizirane in ročne obdelave podatkov o 
letalskih potnikih 

policijska statistika 

 
 

Naloga 1.3.1 Posodobitev navodila za delo z informatorji in izdelava priročnikov za področje 
kriminalističnoobveščevalne dejavnosti 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.11 [Obveščevalno vodeno policijsko 
delovanje]; 
prenos naloge 1.3.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za kriminalistično 
obveščevalno dejavnost 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, drugi sektorji in center ter 
policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelano novo navodilo za delo z informatorji [v prvem polletju 2022] 
2. izdelan priročnik za delo z informatorji 
3. izdelan priročnik za kriminalistično analitiko 

 
Naloga 1.3.2 Nadaljevanje krepitve vse-skupnostnega preprečevanja radikalizacije, ki vodi v terorizem in nasilni 
ekstremizem  

Podlaga 

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.8 [Ogroženost Republike Slovenije zaradi 
radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma]; 
Akcijski načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021–2023 [v 
pripravi]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči policijske uprave, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje ter Europol, Interpol in CTi/WBCTi/IISG 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vrsta aktivnosti za dvig ozaveščenosti 
2. število in vrste aktivnosti za vzpostavljanje medsebojnega med-agencijskega in vse-skupnostnega 

sodelovanja 
3. število in vrste aktivnosti iz Akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 

2021–2023 
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Program 1.4 Učinkovito preiskovanje računalniške kriminalitete in digitalna forenzika 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, policijske uprave, 
državna tožilstva, Europol in Interpol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete policijska statistika 

2. število preiskanih elektronskih naprav podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

3. delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško 
kriminaliteto in digitalno forenziko 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

4. število opremljenih policijskih enot z ustrezno 
računalniško opremo za preiskovanje računalniške 
kriminalitete 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
 

Naloga 1.4.1 Okrepitev usposabljanja in sodelovanja na področju kibernetske kriminalitete in digitalne 
forenzike in začetne aktivnosti za podporo delovanju Inovacijskega vozlišča za notranjo varnost 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.7 [Zaradi večjega tveganja in novih pojavnih oblik kibernetske 
kriminalitete, mora policija okrepiti učinkovito in tesno sodelovanje z domačimi ter tujimi 
deležniki, s ciljem varne in hitre izmenjave informacij, znanja, izkušenj ter preiskovalnih 
taktik in metod. Zagotoviti mora tudi podporo delovanju Inovacijskega vozlišča EU za 
notranjo varnost.]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.7.4.4 [Strategija/program – zatiranje 
kibernetske kriminalitete]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija 
za varno Slovenijo«, poglavji 4.13 in 4.15 [Optimizacija delovanja kriminalistične policije za 
uspešno soočanje z varnostmi izzivi 21. stoletja in Specializacija digitalne forenzike]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Center za računalniško 
preiskovanje 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija in Urad za informatiko in 
telekomunikacijo ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. najmanj 5 usposabljanj na področju digitalne forenzike  
2. število udeležencev usposabljanj 
3. število dogodkov, povezanih z kibernetsko kriminaliteto in digitalno forenziko s sodelovanjem 

slovenske policije [konference, srečanja, operativni sestanki …] 
4. izdelana analiza možnosti ustanovitve nacionalne enote za kibernetsko kriminaliteto v Upravi 

kriminalistične policije Generalne policijske uprave 
5. proučeni dokumenti Evropske unije za slovensko podporo delovanju Inovacijskega vozlišča Evropske 

unije za notranjo varnost 
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Program 1.5 Delovanje kriminalistične policije na področju mednarodnega policijskega 
sodelovanja 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Uprava 
uniformirane policije, Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in 
kadre in Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, policijske uprave, 
Europol in Interpol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. vzpostavljeno delovanje enote za ciljno iskanje 

oseb 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. število skupnih mednarodnih policijskih preiskav 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

3. število skupnih preiskovalnih skupin [JIT] podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
 

Naloga 1.5.1 Vzpostavitev sistema ETIAS 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.1 [Policija mora v prvem polletju vzpostaviti delovanje 
sistema ETIAS [predvidoma aprila 2022], skozi katerega se bo uvedlo elektronsko 
preverjanje vstopnih pogojev državljanov tretjih držav iz brezvizumskih držav v 
schengensko območje.]; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
Uredba [EU] 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o 
vzpostavitvi evropskega sistema potovalnih informacij in dovoljenj [ETIAS]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Urad za informatiko in 
telekomunikacije ter Delovna skupina ETIAS, sklep št. 024-19/2020/2 (1501-10) z dne 
13. marca 2020 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije [Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane 

policije in Urad za informatiko in telekomunikacije] 
2. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [nabava in instalacija IT informacijske-

telekomunikacijske opreme ter izvedba testa skladnosti] Generalna policijska uprava, Uprava 
uniformirane policije in Urad za informatiko in telekomunikacije 

3. vzpostavljen sistem ETIAS [predvidoma aprila 2022; realizacija je odvisna od Evropske unije in njenih 
agencij] [Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko 
sodelovanje] 

4. vsaj 2 izvedeni usposabljanji [Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za 
mednarodno policijsko sodelovanje] 

5. število udeležencev usposabljanj [Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor 
za mednarodno policijsko sodelovanje] 

6. število predlogov za spremembo nacionalnih pravnih aktov in kratek povzetek predlaganih sprememb 
[Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko 
sodelovanje] 
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Naloga 1.5.2 Nadgradnja izmenjave podatkov z Interpolom za ukradena vozila in predmete 
Podlaga Prenos naloge 1.5.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. avtomatiziran Interpolov spletni servis za upravljanje podatkov WISDM 
 

Naloga 1.5.3 Ohranitev partnerskega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana v okviru IISG/WBCTi 
Podlaga Zaključki Brdo Proces, 2017. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje 
ter Europol in IISG/WBCTi  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vrsta dogodkov s sodelovanjem slovenske policije 
2. število udeležencev dogodkov 
3. vrsta aktivnosti za uveljavljanje novih in dobrih praks v okviru mreže CTi 

 

Naloga 1.5.4 Aktivnosti za izgradnjo nacionalne elektronske baze [evidence] gradiv spolnega izkoriščanja 
mladoletnih oseb 

Podlaga 

Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti spolni zlorabi in 
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2004/68/PNZ z dne 13. decembra 2011; 
123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije; 
zaveza Vlade Republike Slovenije v okviru Bruseljske Izjave o zagonu globalnega 
zavezništva proti spolnemu zlorabljanju otrok na internetu z dne 5. decembra 2012 
[Declaration on the Launch of the Global Alliance against child sexual abuse online, 
Brussels] ter tudi v okviru Londonskega Vrha o zaščiti otrok na internetu z dne 10. in 11. 
decembra 2014 [#WePROTECT Children Online summit, London];  
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in 
spolno zlorabo [MKZOSIZ, Lanzarotska konvencija; Uradni list Republike Slovenije, 
št. 71/2013]; 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in policijske uprave, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko in nabavo ter Europol 
in Interpol 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen predlog za nabavo strojne in ustrezne programske opreme 
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Program 1.6 Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete z veliko 
pridobljeno premoženjsko koristjo, kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter 
korupcije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
Sodelujoči Policijske uprave, državna tožilstva, Finančna uprava Republike Slovenije in Europol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 

kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist3 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. število kaznivih dejanj v škodo proračuna 
Republike Slovenije in Evropske unije 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

3. število kaznivih dejanj korupcije 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
Naloga 1.6.1 Nadaljnja krepitev na področju izvajanja finančnih preiskav Policije 

Podlaga 

Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10 [Zaupanja vreden pravni sistem]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023, poglavje 6.9 [Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in 
organiziranih oblik kriminalitete]; 
3. kazalnik 1. strateškega cilja [število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, kaznivih dejanj v škodo proračuna 
RS in EU ter kaznivih dejanj korupcije]; 
1. kazalnik programa 1.6 [število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, 
ki presegajo veliko premoženjsko korist]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad 
in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza o finančnih preiskavah za leto 2021 
2. število izvedenih finančnih preiskav po Zakonu o kazenskem postopku in primerjava z leti 2018–2021, 

ločeno po področjih: gospodarska, splošna in organizirana kriminaliteta 
3. število predlogov policije za uvedbo finančnih preiskav po Zakonu o odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora [ZOPNI] in primerjava z leti 2018–2021 [ob polletju in koncu leta] 
 
   

                                                            
3  Za veliko premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje znesek pridobljen s storitvijo kaznivega dejanja, ki presega 50.000 

evrov [3. točka devetega odstavka 99. člena Kazenskega zakonika]. 
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Naloga 1.6.2 Izboljšanje učinkovitosti pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj pranja denarja, skladno z 
Moneyval priporočili 

Podlaga 

Poročilo 5. kroga ocenjevanja Moneyval, junij 2017; 
Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10 [Zaupanja vreden pravni sistem] in 11 [Varna in 
globalno odgovorna Slovenija: a alineja]; 
3. kazalnik 1. strateškega cilja; 
1. kazalnik programa 1.6. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad 
in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza o pranju denarja za leto 2021 
2. število obravnavanih kaznivih dejanj pranja denarja in primerjava z leti 2018–2021, ločeno po 

področjih: gospodarska, organizirana in splošna kriminaliteta 
 

Naloga 1.6.3 Prednostna obravnava kaznivih dejanj varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in 
Evropske unije 

Podlaga 

Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10 [Zaupanja vreden pravni sistem]; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023, poglavje 6.9 [Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih 
oblik kriminalitete]; 
3. kazalnik 1. strateškega cilja; 
2. kazalnik programa 1. 6 [število kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in EU]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad, 
policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število obravnavanih kaznivih dejanj v škodo proračuna Republike Slovenije in Evropske unije in 

primerjava z leti 2018–2021 
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Naloga 1.6.4 Krepitev načrtnega in usmerjenega zbiranja, vrednotenja in analiziranja informacij za proaktivno 
odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj 

Podlaga 

Strategija razvoja Slovenije 2030, poglavje 3.10; 
Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji; 
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2019–2023; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo«; 
7. kazalnik 1. strateškega cilja [število operativnih in strateških izdelkov v procesu 
kriminialističnoobveščevalne dejavnosti]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad 
in Center za kriminalističnoobveščevalno dejavnost ter policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število predlogov za pripravo in število pripravljenih kriminalistično analitskih izdelkov s področja 

odkrivanja in preiskovanja korupcijske kriminalitete 
 

Naloga 1.6.5 Izvajanje posodobljenega Akcijskega načrta za uresničevanje Strategije obvladovanja 
gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 1.10 [Policija naj na podlagi posodobljenega Akcijskega načrta 
za uresničevanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji 
zagotovi njegovo intenzivno izvajanje.]; 
Strategija obvladovanja gospodarske kriminalitete v RS, št. 02402-3/2012/12, z dne 5. julija 
2012; 
Akcijski načrt za uresničevanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v RS, št. 
024-146/2011/102, z dne 20. septembra 2012. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad, 
policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število predlogov za realizacijo posodobljenih vsebin iz akcijskega načrta 

 
Naloga 1.6.6 Izdelana analiza zaostankov pri dopolnjevanju kazenskih ovadb na zahtevo pristojnih državnih 
tožilcev 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 1.3 [Nadaljuje naj z ukrepi za skrajševanje policijskih preiskav 
in zmanjšanje zaostankov pri dopolnjevanju kazenskih ovadb na zahtevo pristojnih 
državnih tožilcev.]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko 
kriminaliteto 

Sodelujoči policijske uprave  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza zaostankov pri dopolnjevanju kazenskih ovadb 
2. pripravljen predlog ukrepov za izboljšave 
3. predstavitev predloga na seji razširjenega strokovnega kolegija direktorja Uprave kriminalistične 

policije 
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Program 1.7 Izboljšanje strokovne usposobljenosti policistov za odkrivanje in preiskovanje 
gospodarske kriminalitete in korupcije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija, policijske uprave, državna tožilstva, 
Finančna uprava Republike Slovenije in Europol 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. število usposabljanj in izpopolnjevanj 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
hujših oblik gospodarske in korupcijske 
kriminalitete 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
V Programu 1.7 ni načrtovanih nalog, ker se bodo te izvajale v okviru rednega dela. 
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Program 1.8 Vzdrževanje in širitev akreditacije NFL, zagotavljanje kompetentnosti forenzičnih 
strokovnjakov in vpeljava novih forenzičnih preiskav in opreme v delo Nacionalnega forenzičnega 
laboratorija 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. število akreditiranih forenzičnih metod 
podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

2. število usposobljenih forenzičnih strokovnjakov podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

3. število novih metod podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

4. količina nabavljene opreme 
podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

 
 

Naloga 1.8.1 Nabava sistema za avtomatsko prepoznavo prstnih odtisov AFIS [angl. Automated Finger 
Identification System] 

Podlaga Prenos naloge 1.8.5 iz Načrta dela policije za leto 2020 in naloge 1.8.3 iz Načrta dela 
policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljen sistem AFIS v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju 
2. vsaj 1 izvedeno usposabljanje 
3. vsaj 9 usposobljenih javnih uslužbencev Nacionalnega forenzičnega laboratorija za delo s sistemom 

AFIS 
 

Naloga 1.8.2 Akreditacija novih metod in širitev obsega akreditiranih metod 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.18 [Akreditacija in uvajanje novih 
metod v delo nacionalnega forenzičnega laboratorija]; 
Strategija razvoja Slovenije, Cilj 12 Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število novih in revidiranih dokumentov v ISO4 dokumentaciji Nacionalnega forenzičnega laboratorija 
2. število novih in revidiranih obrazcev v ISO dokumentaciji Nacionalnega forenzičnega laboratorija 
3. ohranjena akreditacija za vse akreditirane metode in nove akreditirane metode 

 
  

                                                            
4 Standard kakovosti za kontrolne organe. 
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Naloga 1.8.3 Uporaba programa DnaXS za statistično ovrednotenje dokaza in poročanje o preiskavah DNK 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.18 [Akreditacija in uvajanje novih 
metod v delo nacionalnega forenzičnega laboratorija]; 
Strategija razvoja Slovenije, Cilj 12 Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. namestitev zadnje različice programske opreme na delovne postaje uporabnikov in izvedena interna 
validacija programske opreme zadnje različice 

2. pripravljeno interno navodilo za uporabo 
3. izvedeno usposabljaje uporabnikov 
4. vsaj 10 usposobljenih javnih uslužbencev Nacionalnega forenzičnega laboratorija za delo s 

programom DnaXS 
5. uporaba programske opreme za statistično ovrednotenje dokaza in poročanje o preiskavi 
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Program 1.9 Akreditacija ogledne dejavnosti po standardu ISO 17020 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

2. število usposobljenih kriminalističnih tehnikov podatki Generalne policijske uprave, Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

 
 

Naloga 1.9.1 Usposabljanje kriminalističnih tehnikov za iskanje in zavarovanje materialnih dokazov 
Podlaga Prenos naloge 1.9.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 3 izvedena usposabljanja 
2. vsaj 70 usposobljenih kriminalističnih tehnikov 
3. ob polletju in ob koncu leta število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi in primerjava z leti 2018–

2021 
 

Naloga 1.9.2 Usposabljanje kriminalističnih tehnikov za odvzem bioloških sledi [brisi in lepilni takovi] in 
ustrezno zavarovanje s predpisano embalažo 
Podlaga Prenos naloge 1.9.2 iz Načrta dela policije za leto 2020 in za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. 8 izvedenih terenskih usposabljanj 
2. vsaj 70 usposobljenih kriminalističnih tehnikov 
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Program 1.10 Priprava pogojev za dvig standardov kvalitete izvedbe ukrepov varovanja 
Nosilec Generalna policijska uprava, Center za varovanje in zaščito5 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
ter drugi državni organi 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število izdelanih ocen ogroženosti varovanih 

objektov in oseb in akreditacijskih postopkov 
podatki Generalne policijske uprave, Centra za 
varovanje in zaščito 

2. izdelava strokovnega navodila za pripravo ocen 
ogroženosti, varnostnih informacij in ocen tveganj 

podatki Generalne policijske uprave, Centra za 
varovanje in zaščito 

3. izdelava protokola za izvajanje omejenega 
varnostnega preverjanja – akreditacijskega 
postopka 

podatki Generalne policijske uprave, Centra za 
varovanje in zaščito 

4. protokol pretoka informacij in sodelovanja pri 
analizi tveganj 

podatki Generalne policijske uprave, Centra za 
varovanje in zaščito, Uprave kriminalistične policije in 
Uprave uniformirane policije 

 
V Programu 1.10 ni načrtovanih nalog, ker se bodo te izvajale v okviru rednega dela. 
 
 
 
 
 
  

                                                            
5 Spremenjen je nosilec programa, ker je s spremembo organizacijske strukture Generalne policijske uprave v letu 2021 Center 

za varovanje in zaščito postal samostojna notranje organizacijska enota Generalne policijske uprave in ni več organizacijska 
enota Uprava policijskih specialnosti. Ustrezno so spremenjene tudi enote, navedene kot vir podatkov. 
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Program 1.11 Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete 
in ogledne dejavnosti 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Nacionalni forenzični 
laboratorij, policijske uprave in državna tožilstva 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. delež preiskanosti premoženjskih kaznivih dejanj policijska statistika 
2. delež preiskanosti kaznivih dejanj vlomov policijska statistika 
3. delež identificiranih sledi, na podlagi katerih so bili 

izsledeni osumljenci policijska statistika 

4. delež ogledov, kjer so zavarovane sledi papilarnih 
linij 

policijska statistika 

 
 

Naloga 1.11.1 Učinkovitejše obvladovanje premoženjske kriminalitete v Sloveniji 

Podlaga 

10. kazalnik 1. strateškega cilja [delež preiskanih kaznivih dejanj premoženjske 
kriminalitete, zlasti vlomov in tatvin vozil]; 
1., 2. in 3. kazalnik programa 1.11 [delež preiskanosti premoženjskih kaznivih dejanj, 
delež preiskanosti kaznivih dejanj vlomov in delež identificiranih sledi, na podlagi katerih 
so bili izsledeni osumljenci]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in policijske uprave 
uniformirane policije 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. delež preiskanosti kaznivih dejanj vlomov v primerjavi z leti 2018–2021 
2. delež preiskanosti premoženjskih kaznivih dejanj v primerjavi z leti 2018–2021 

 
Naloga 1.11.2 Izdelava aplikacije za vnos v evidenci pogrešanih oseb in neidentificiranih trupel ter nadaljnjo 
obdelavo podatkov 
Podlaga Prenos naloge 1.11.4 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Uprava 
uniformirane policije 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana aplikacija 
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2. strateški cilj: Vzdrževanje javnega reda 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 

1. uvedene nove metode dela pri zagotavljanju 
javnega reda 

policijska statistika 
dnevnik dogodkov Operativno-komunikacijskega 
centra [DDOKC] 

2. število usposobljenih policistov za prepoznavo 
elementov prekrškov vzbujanja nestrpnosti 

baza ISCIU Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

 
 

Naloga 2.0.1 Analiza primerov nudenja policijskih asistenc ob nujnem odvzemu otroka in odvzemu otroka z 
neposredno izročitvijo 

Podlaga Usmeritve za delo policije pri zagotavljanju policijskih asistenc 2020 št. 2203-3/2020/13 
(2111-1) z dne 17. decembra 2020. 

Čas izvedbe januar–marec 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 
2. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
3. število udeležencev usposabljanj 
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Program 2.1 Izvajanje ukrepov za zmanjševanje varnostnih tveganj na javnih zbiranjih 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije in Policijska akademija, policijske uprave ter ministrstva za notranje 
zadeve, za izobraževanje, znanost in port in za zdravje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. uvedene nove metode dela pri zagotavljanju 
javnega reda 

policijska statistika 
dnevnik dogodkov Operativno-komunikacijskega 
centra [DDOKC] 

2. število usposabljanj in število usposobljenih 
policistov 

baza ISCIU Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

3. evalvacije uvedenih metod 
izdelane analize 
policijska statistika 

 
 

Naloga 2.1.1 Izdelava in izvajanje smernic za uporabo instituta taktičnega preudarka 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 2.1 [Policija naj izdela smernice za uporabo instituta taktičnega 
preudarka, ki bodo omogočale nedvoumno ocenjevanje zakonite, strokovne in 
sorazmerne uporabe policijskih pooblastil ter pripomogle h krepitvi zaupanja notranje in 
zunanje javnosti. Smernice morajo slediti teoretičnim izhodiščem, da taktični preudarek 
lahko narekuje način izvedbe policijske naloge, ne pa tudi odločitve o njeni izvedbi ali 
neizvedbi, kadar gre za zakonsko dolžnost ukrepanja.]. 

Čas izvedbe januar–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska 
pooblastila 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane smernice in njihova objava na intranetu 
2. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
3. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 2.1.2 Dobava in testiranje identifikacijskih narokavnih trakov POLICIJA za policiste spoterje 
Podlaga 20. člen Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Ministrstvo za 
notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. dobavljeni in izvedena testiranja narokavnih trakov 
2. izvedena anketa uporabnikov in če je potrebno, pripravljen predlog izboljšav 
3. uvedena redna uporaba narokavnih trakov 
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Program 2.2 Izboljšanje ukrepanja policistov pri ugotavljanju prekrškov vzbujanja nestrpnosti po 
Zakonu o varstvu javnega reda in miru 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava , Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, Oprava za policijske specialnosti, Operativno komunikacijski center in 
Policijska akademija in RAN platforma [angl. Radicalisation Awareness Network – mreža, 
v kateri so združeni različni subjekti na nacionalni in lokalni ravni] 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število usposobljenih policistov za prepoznavo 

elementov prekrška vzbujanja nestrpnosti 
baza ISCIU Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

2. analiza prekrškov izdelane analize 
 
 

Naloga 2.2.1 Analiza pojavnih oblik prekrškov vzbujanja nestrpnosti za obdobje 2017-2021 
Podlaga 20. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1]. 
Čas izvedbe januar–september 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 
2. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
3. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 2.2.2 Zagotovitev enotnega ukrepanja policije zoper protipravne oblike nestrpnosti na socialnih 
omrežjih in javnih zbiranjih 
Podlaga Prenos naloge 2.2.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–september 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije  

Sodelujoči Generalna policijska uprava, uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljene usmeritve za enotno ukrepanje policistov in objavljene na intranetu 

 
Naloga 2.2.3 Učinkovitejše odkrivanje pojavov groženj in drugih oblik ustrahovanja na socialnih omrežjih 
Podlaga Prenos naloge 2.2.2 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za organizirano 
kriminaliteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanja 
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3. strateški cilj: Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. manjše število mrtvih in hudo telesno 

poškodovanih oseb v prometnih nesrečah policijska statistika 

2. optimizacija prekrškovnih postopkov na podlagi 
uporabe AOP 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 

3. posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne 
nesreče in šifrant 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 

4. vzpostavljen Nacionalni center za upravljanje 
prometa 

sprejet akt o delovanju in začetek delovanja 
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Program 3.1 Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava avtocestne policije6 

Sodelujoči 

Policijske uprave, ministrstvo za infrastrukturo, za zdravje, za izobraževanje, znanost in 
šport, DARS d.d. [Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji], Direkcija Republike Slovenije 
za ceste, Cestel, Avto-moto zveza Slovenije, Zveza šoferjev in avtomehanikov in nevladne 
organizacije 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. manjše število mrtvih in hudo telesno 

poškodovanih oseb v prometnih nesrečah 
policijska statistika 

2. zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih 
je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, 
prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi 

policijska statistika 

3. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil 

policijska statistika 

4. zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno 
poškodovanih med kolesarji policijska statistika 

5. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev policijska statistika 

6. število izvedenih dejavnosti na posameznih 
področjih varnosti cestnega prometa [hitrost, 
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki 
enoslednih motornih vozil …] 

policijska statistika 

7. delež kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih 
prometnih nesreč 

policijska statistika 

8. posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne 
nesreče in šifrant 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 

 
  

                                                            
6 Spremenjen je nosilec programov v okviru 3. strateškega cilja, ker je bila leta 2021 ustavljena Uprava avtocestne policije kot 
samostojna notranje organizacijska enota Generalne policijske uprave, ki poleg Uprave uniformirane policije zagotavlja varnost 
v cestnem prometu. 
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Naloga 3.1.1 Izvajanje nalog po posameznih področjih Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa za obdobje 2013–2022 in skladno z Obdobnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za varnost 
prometa za leto 2021 in 2022 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št 3.1 [Policija mora zagotoviti usklajeno delovanje različnih 
policijskih enot na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa [specializirane enote 
za nadzor prometa, postaj prometne policije in specializiranih enot avtocestne policije], ki 
bo zagotavljalo prisotnost policistov na najbolj problematičnih odsekih in krajih, zaradi 
preprečevanja ter odkrivanja hujših prekrškov, ukrepanja ob zastojih na cesti in drugih 
ogrožanjih udeležencev v cestnem prometu.]; 
1. kazalnik 3. strateškega cilja [manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb 
v prometnih nesrečah]; 
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022; 
Obdobni načrt Javne agencija Republike Slovenije za varnost prometa za leto 2021 in 
2022. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije  

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije in policijske uprave, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
DARS d.d. [Družba za avtoceste v Republiki Slovenija], Direkcija Republike Slovenije za 
ceste, Cestel, AMZS [Avto-moto zveza Slovenije], Združenje šoferjev in avtomehanikov 
ter nevladne organizacije 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta izvedenih aktivnosti  
2. število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov in primerjava z leti 2018–2021 

 
Naloga 3.1.2 Ustanovitev Specializiranih enot avtocestne policije  

Podlaga 

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013– 
2022 [ReNPVCP13-22];  
Letna usmeritev MNZ, št 3.1 [Policija mora zagotoviti usklajeno delovanje različnih 
policijskih enot na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa [specializirane enote 
za nadzor prometa, postaj prometne policije in specializiranih enot avtocestne policije], ki 
bo zagotavljalo prisotnost policistov na najbolj problematičnih odsekih in krajih, zaradi 
preprečevanja ter odkrivanja hujših prekrškov, ukrepanja ob zastojih na cesti in drugih 
ogrožanjih udeležencev v cestnem prometu.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za informatiko 
in telekomunikacije, Ministrstvo za notranje zadeve in DARS d.d 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. ustanovljene Specializirane enote avtocestne policije Koper, Novo mesto, Celje in Maribor 
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Naloga 3.1.3 Izvajanje nadzornih aktivnosti na avtocestnem križu in zagotavljanje vidnosti uniformiranih 
policistov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Policija mora zagotoviti usklajeno delovanje različnih 
policijskih enot na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa [specializirane enote 
za nadzor prometa, postaj prometne policije in specializiranih enot avtocestne policije], ki 
bo zagotavljalo prisotnost policistov na najbolj problematičnih odsekih in krajih, zaradi 
preprečevanja ter odkrivanja hujših prekrškov, ukrepanja ob zastojih na cesti in drugih 
ogrožanjih udeležencev v cestnem prometu.] in št. 6.5 [Pospeši naj opremljanje 
specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe z 
označenimi policijskimi vozili [belo-modro-rumenimi], pri čemer mora biti delež označenih 
vozil do konca leta najmanj polovica voznega parka posamezne policijske enote, zlasti pa 
mora zagotoviti njihovo uporabo.]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in 
Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči Policijske uprave, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, DARS d.d. in Cestel 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 200 izvedenih nadzorov na avtocestnem križu po metodologiji Pegaz 
2. število prerazporejenih ali nabavljenih belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah [npr. 

specializirane enote za nadzor prometa in Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana] 
 

Naloga 3.1.4 Usposabljanje policijskih vodij s področja obravnave kaznivih dejanj v cestnem prometu 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 3.2 [Nadaljuje naj z usposabljanjem policijskih vodij na 
področju obravnave kaznivih dejanj s področja varnosti cestnega prometa.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Policijska akademija ter 
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 3.1.5 Posodobitev zapisnika o ogledu kraja prometne nesreče in šifranta 

Podlaga 

3. kazalnik 3. strateškega cilja [posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče in 
šifrant]; 
8. kazalnik programa 3.1 [posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče in 
šifrant]; 
prenos naloge 3.1.3 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. posodobljena zapisnik in šifrant 
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Program 3.2 Izboljšanje varnosti udeležencev cestnega prometa na glavnih in regionalnih cestah 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči Policijske uprave, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa [AVP], Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo in občine 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. manjše število mrtvih in hudo telesno 

poškodovanih oseb v prometnih nesrečah na 
glavnih in regionalnih cestah 

policijska statistika 

2. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil 

policijska statistika 

3. zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno 
poškodovanih med kolesarji policijska statistika 

4. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev policijska statistika 

 
 

Naloga 3.2.1 Izboljšanje varnosti udeležencev cestnega prometa na glavnih in regionalnih cestah 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Policija mora zagotoviti usklajeno delovanje različnih 
policijskih enot na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa [specializirane enote 
za nadzor prometa, postaj prometne policije in specializiranih enot avtocestne policije], ki 
bo zagotavljalo prisotnost policistov na najbolj problematičnih odsekih in krajih, zaradi 
preprečevanja ter odkrivanja hujših prekrškov, ukrepanja ob zastojih na cesti in drugih 
ogrožanjih udeležencev v cestnem prometu.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Direkcija 
Republike Slovenije za ceste 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število aktivnosti in ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov 
2. število prometnih nesreč 

 
Naloga 3.2.2 Razširitev mreže lokacij za izvajanje stacionarnih meritev hitrosti na glavnih in regionalnih cestah 
Podlaga Prenos naloge 3.2.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Direkcija 
Republike Slovenije za ceste 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število novih lokacij za izvajanje stacionarnih meritev hitrosti 

 
 
 
  



48 
 

Program 3.3 Posodabljanje policijskega nadzora 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, policijske uprave, 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa [AVP], DARS d.d. in Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. uvedena nova tehnična sredstva 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije, Uprave avtocestne policije in 
Urada za informatiko in telekomunikacije 

2. uvedene nove metodologije dela podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije 

3. zmanjšanje deleža vinjenih povzročiteljev 
prometnih nesreč policijska statistika 

4. zmanjšanje deleža prometnih nesreč zaradi 
hitrosti 

policijska statistika 

 
 

Naloga 3.3.1 Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev mobilnih tehničnih pregledov 

Podlaga 

1. kazalnik programa 3.3 [uvedena nova tehnična sredstva]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.7 [Uvajanje sodobnih tehničnih 
sredstev v delo prometne policije]; 
prenos naloge 3.3.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa [AVP] in Ministrstvo za 
infrastrukturo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število, vrsta in vsebina aktivnosti 

 
Naloga 3.3.2 Opremljanje policijskih enot z novimi etilometri 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 3.3 [Ker je alkoholiziranost voznikov še vedno eden izmed 
najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, naj policija aktivneje nadaljuje z opremljanjem 
policijskih enot z etilometri.]; 
3. kazalnik programa 3.3 [zmanjšanje deleža vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in 
Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije ter Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko in nabavo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število nabavljenih etilometrov 

 
  



49 
 

Naloga 3.3.3 Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah 

Podlaga 

1. kazalnik programa 3.3; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.7; 
prenos naloge 3.3.2 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in 
Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije ter Urad za 
informatiko in telekomunikacije, Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za 
organizacijo in kadre ter DARS d.d., 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število vzpostavljenih sistemov za sekcijsko merjenje hitrosti 

 
Naloga 3.3.4 Učinkovitejši nadzor preobremenjenosti tovornih vozil in voznikov 

Podlaga 

1. in 2. kazalnik programa 3.3 [uvedena nova tehnična sredstva in uvedene nove 
metodologije dela]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.7.; 
Uredba [ES] št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o 
usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi 
uredb Sveta [EGS] št. 3891/95 in [ES] št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta [EGS] št. 
3820/85; 
Uredba [EU] št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o 
tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta [EGS] št. 3821/85 o tahografu 
[nadzorni napravi] v cestnem prometu in spremembi Uredbe [ES] št. 561/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s 
cestnim prometom; 
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v 
cestnih prevozih. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in 
Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Uprava avtocestne 
policije, Specializirana enota avtocestne policije in Inšpektorat za infrastrukturo [IRSI], 
Finančna uprava [FURS], Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa ter 
DARS d.d., Cestel 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število tehtanj tovornih vozil [Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije] 
2. število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov [in ob koncu leta primerjava z letom 2021] 

[Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava avtocestne policije] 
3. podatki o opravljenih kontrolah in represivnih ukrepih, določenih v prvem odstavku 17. člena Uredbe 

[ES] 561/2006 in v 40. členu Uredbe [EU] 165/2014, ki jih Policija pošilja Ministrstvu za infrastrukturo 
za Komisijo Evropske unije v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu [Generalna policijska uprava, 
Uprava avtocestne policije] 
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Program 3.4 Optimizacija izvajanja prekrškovnih postopkov 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, policijske uprave, Javna agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa [AVP], DARS d.d. in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. optimizirani prekrškovni postopki na podlagi 
uporabe avtomatske obdelave podatkov [AOP] 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 
policijska statistika 

2. novi programi za AOP 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 

3. podani predlogi za spremembo zakonodaje podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije 

4. organizacijski ukrepi, povezani z AOP 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije 

 
 

Naloga 3.4.1 Ureditev veljavnosti zapisnika o tehtanju vozil zunanjega pooblaščenega izvajalca v prekrškovnem 
postopku 
Podlaga Prenos naloge 3.4.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in Cestel 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti za ureditev zapisnika, ki se bo uporabljal v prekrškovnem postopku 
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Program 3.5 Vzpostavitev delovanja policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 

Policijske uprave, Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, 
Uprava za policijske specialnosti, Operativno komunikacijski center, Služba generalnega 
direktorja policije, Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, DARS d.d., Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC, Cestel 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. vzpostavljeno sodelovanje policije v Nacionalnem 

centru za upravljanje prometa  začetek delovanja 

2. sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v policiji 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. število policistov za delo v Nacionalnem centru za 
upravljanje prometa 

evidenca MFERAC in podatki Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 7 

 
 

Naloga 3.5.1 Popolnitev Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi za delo v 
Nacionalnem centru za upravljanje prometa 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Policija mora zagotoviti usklajeno delovanje različnih 
policijskih enot na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa [specializirane enote 
za nadzor prometa, postaj prometne policije in specializiranih enot avtocestne policije], ki 
bo zagotavljalo prisotnost policistov na najbolj problematičnih odsekih in krajih, zaradi 
preprečevanja ter odkrivanja hujših prekrškov, ukrepanja ob zastojih na cesti in drugih 
ogrožanjih udeležencev v cestnem prometu.]; 
3. kazalnik programa 3.5 [število policistov za delo v Nacionalnem centru za upravljanje 
prometa]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. večje število policistov v Nacionalnem centru za upravljanje prometa v primerjavi s številom na dan 
30. novembra 2021 

 
 
 
  

                                                            
7 Vir podatkov ni Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, temveč Generalna policijska uprava, 

Uprava uniformirane policije. 
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4. strateški cilj: Vzdrževanje varnosti državne in zunanje meje Evropske unije 
ter preprečevanje nezakonitih migracij 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. vzpostavljen stalni nabor strokovnjakov in 

tehnične opreme v skladu z uredbo o evropski 
mejni in obalni straži 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih 
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi policijska statistika 

3. število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem 
agencije Frontex ter sodelovanje s policijami 
drugih držav pri preprečevanju nezakonitih 
migracij in čezmejne kriminalitete 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije 

4. izvedba ukrepov za vzdrževanje varnosti 
prebivalcev in premoženja v Sloveniji, 
preprečevanje nezakonitih migracij ter 
preprečevanje in odkrivanje čezmejne 
kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol 
na meji z Republiko Hrvaško 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave kriminalistične policije 

 
 

Naloga 4.0.1 Učinkovito zagotavljanje varovanja državne meje 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.] in št. 6.5 [Pospeši naj 
opremljanje specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne 
ukrepe z označenimi policijskimi vozili [belo-modro-rumenimi], pri čemer mora biti delež 
označenih vozil do konca leta najmanj polovica voznega parka posamezne policijske 
enote, zlasti pa mora zagotoviti njihovo uporabo.]; 
Kriteriji za izvajanje nalog policistov PPIU8 v civilnih oblačilih dokument št. 600-
17/2011/12 (2133-1) z dne 21. aprila 2011. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, policijske uprave in 
druge policijske enote 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. prožno zagotavljanje kadrov 
2. prožno zagotavljanje schengenske opreme 
3. število skupnih oblik dela Specializiranih enot za nadzor državne meje I in II z drugimi enotami  

 
Naloga 4.0.2 Sodelovanje pri skupnih aktivnostih za preprečevanje in odkrivanje nedovoljenih migracij v okviru 
EMPACT projekta – skupni akcijski dnevi [angl. Joint Action Day – JAD] 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeni skupni akcijski dnevi 

                                                            
8 Policijska postaja za izravnalne ukrepe 
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Naloga 4.0.3 Priprava predloga za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Centra za tujce [trije 
nastanitveni oddelki in jedilnica] 

Podlaga 
Lastna pobuda;  
Akcijski načrt za črpanje sredstev iz sklada Evropske unije AMIF za obdobje 2021–2027 [v 
pripravi]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Center za tujce 

Sodelujoči Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo in Služba za evropske 
zadeve in mednarodno sodelovanje 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izbran projektant 
2. izdelana projektna dokumentacija 
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Program 4.1 Sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policije uprave, policijske uprave in Ministrstvo 
za notranje zadeve, Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. vzpostavljen stalni nabor in podnabori 

strokovnjakov in tehnične opreme 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število napotenih policistov 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

3. število in vrsta skupnih dejavnosti podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 4.1.1 Sodelovanje v skupnih operacijah agencije Frontex 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.];  
načrti skupnih operacij; 
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in [EU] 
2016/1624; 
3. kazalnik 4. strateškega cilja [število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem agencije 
Frontex ter sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih migracij in 
čezmejne kriminalitete]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave, policijske 
postaje, Frontex in druge države članice EU 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število napotenih policistov na skupne operacije, od tega na operacije na območje jugovzhodne 

Evrope 
2. število skupnih operacij, od tega na območju jugovzhodne Evrope 
3. ob koncu leta primerjava števila skupnih operacij in napotenih policistov z letom 2021 

 
Naloga 4.1.2 Izvajanja nacionalne strategije in akcijskega načrta za skladno upravljanje meja 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.2 [Na podlagi sprejete Strategije skladnega upravljanja 
državne meje Republike Slovenije [IBM Strategija] mora policija, kot glavni koordinator za 
njeno implementacijo, zagotoviti izvedbo vseh aktivnosti in ukrepov določenih s 
strategijo.];  
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in [EU] 
2016/1624; 
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00717-68/2021/3 z dne 7. oktobra 2021; 
Odlok o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije [IBM 
Strategija] [Uradni list Republike Slovenije, št. 162/21]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 
Sodelujoči javni uslužbenci posameznih ministrstev, opredeljenih v IBM strategiji in akcijskem načrtu 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. ustanovljena medresorska delovna skupina za doseganje ciljev strategije 
2. število sestankov medresorske delovne skupine 
3. pripravljeno poročilo o doseganju ciljev strategije 
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Naloga 4.1.3 Sodelovanje pri aktivnostih za izmenjavo informacij in upravljanje vračanja – IRMA 2.0 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.];  
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in 
[EU]2016/1624; 
nadaljevanje naloge 4.1.7 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Center za tujce in Urad za 
informatiko in telekomunikacije in agencija Frontex 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število udeležb pri aktivnostih agencije Frontex [delavnice, sestanki …] 

 
Naloga 4.1.4 Usposabljanje s področja analiz tveganja po metodologiji CIRAM 2.1 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.];  
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in 
[EU]2016/1624. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, 
Specializirani enoti za nadzor državne meje I in II, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedeno vsaj 1 usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 4.1.5 Sodelovanje z agencijo za evropsko mejno in obalno stražo pri izdelavi analize vrzeli na področju 
vračanja v Sloveniji 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.];  
 Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in [EU] 
2016/1624. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Center za tujce, Urad za 
informatiko in telekomunikacije ter Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije 
in agencija Frontex 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza vrzeli 
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Naloga 4.1.6 Vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega centra Eurosur [angl. National Coordination Centre] 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej 
zagotavljati učinkovito varovanje državne meje z vsemi razpoložljivimi resursi in z ukrepi 
slediti analizam tveganj ter situacijski sliki ilegalnih migracij.];  
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in 
[EU]2016/1624; 
Izvedbena Uredba KOMISIJE [EU] 2021/581 z dne 9. aprila 2021 o slikah razmer 
Evropskega sistema varovanja meja [EUROSUR]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Uprava za policijske 
specialnosti, Operativno-komunikacijski center, Služba generalnega direktorja policije, 
policijske uprave Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in 
kadre ter Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov in agencija Frontex 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen nacionalni koordinacijski center po novi uredbi 
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Program 4.2 Prilagoditev dela policije spremembam zaradi vstopa Republike Hrvaške v 
schengensko območje 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične 
policije, Urad za informatiko in telekomunikacije in Policijska akademija, policijske uprave 
in Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po 

vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje 
poročilo o delu projektne skupine 

2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih 
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi po vstopu 
Republike Hrvaške v schengensko območje 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 4.2.1 Poskusno delovanje delovne skupine za delo s tujci 

Podlaga 

Koncept za prilagoditev delovanja policije ob vstopu Hrvaške v schengensko območje št. 
541-1/2013/48 z dne 5. maja 2015; 
Širitev schengenskega območja z vstopom Republike Hrvaške – varnostna ocena št. 541-
1/2013/30 z dne 14. marca 2014; 
Ustanovitev delovnih skupin za delo s tujci in kriteriji za določitev števila delovnih mest št. 
225-1/2018/17 (2131-03) z dne 9. januarja 2019. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 
Sodelujoči policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. ustanovitev vsaj 1 delovne skupine za delo s tujci 
2. izdelana analiza delovanja delovne skupine [v zadnjem tromesečju] 
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Program 4.3 Krepitev sodelovanja s policijami sosednjih držav in JV Evrope 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba generalnega direktorja 
policije, Sektor za mednarodne policijske operacije ter Ministrstvo za notranje zadeve, 
Sekretariat in Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število napotenih policistov v države jugovzhodne 

Evrope podatki Generalne policijske uprave 

2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih 
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi po vstopu 
Republike Hrvaške v schengensko območje 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Službe generalnega direktorja 
policije, Sektorja za mednarodne policijske operacije 

 
 

Naloga 4.3.1 Vzpostavitev in delovanje sistema vstopa in izstopa [EES] za evidentiranje prehodov državljanov 
tretjih držav 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 4.1 [Policija je dolžna zagotoviti vzpostavitev in delovanje 
sistema EES za evidentiranje prehodov državljanov tretjih držav na zunanjih mejah 
schengenskega območja. Še zlasti ob začetku njegovega delovanja [predvidoma maja 
2022] mora zagotoviti strokovno pomoč policijskim enotam, da bo uvedba sistema čim 
manj vplivala na podaljšanje postopkov na mejnih prehodih.]; 
Uredba o sistemu vstopa in izstopa [EES]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, Policijska akademija ter Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za 
logistiko in nabavo ter Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število zasedanj delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa 
2. izvedeni sklepi delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa 
3. izvedeno vsaj 1 usposabljanje policistov za izvajanje sistema vstopa in izstopa 
4. število udeležencev usposabljanj 
5. število strokovnih pomoči Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije, Sektorja mejne 

policije policijskih enotam 
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5. strateški cilj: Utrjevanje povezanosti z lokalnimi skupnostmi in drugimi 
subjekti pri zagotavljanju varnosti 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. izdelana metodologija za spremljanje dela policije 

v policijskem okolišu 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. izvedba projekta za povečanje vidnosti in 
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih 

projektna dokumentacija 
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Program 5.1 Izvajanje projekta za povečanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 9 

Sodelujoči Policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge 
varnostne naloge 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni 

skupnosti spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori 

2. boljši dostop do policijskih storitev spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori 
3. povečan obseg preventivnih aktivnosti policijska statistika 
4. javnomnenjska raziskava o zadovoljstvu javnosti z 

delom policije 
rezultati javnomnenjske raziskave o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije 

 
 

Naloga 5.1.1 Izvajanje nalog iz akcijskega načrta za realizacijo Usmeritev za izvedbo nalog in ukrepov policije 
za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja na območjih z romskimi naselji na območju policijskih uprav Novo 
mesto in Ljubljana  

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 5.1 [Nadaljuje naj z realizacijo akcijskega načrta za realizacijo 
Usmeritev za izvedbo nalog in ukrepov policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja 
na območjih z romskimi naselji na območju PU Novo mesto in Ljubljana. Po sprejetju 
Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–
2030 naj vključi tudi naloge policije iz tega programa [NPUR 2021-2030].]; 
Akcijski načrt za vzdrževanje javnega reda in miru na območjih z večetnično skupnostjo 
št. 223-3/021/8 z dne 3. marca 2021; 
Usmeritve za izvedbo nalog in ukrepov policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja 
na območjih z romskimi naselji na območju policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana, 
dokument MNZ št. 0602-31/2021/1 (11-11) z dne 11. avgusta 2021; 
Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 
24. avgusta 2021; 
Delovna skupina za delo policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami št. 024-
77/2019/3 z dne 24. junija 2019 in št. 024-77/2019/5 z dne 16. aprila 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine ter Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije  

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelani zapisniki sestankov Delovne skupine za delo policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi 

skupinami [Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine] 

2. izdelane mesečne kvalitativne in kvantitativne ocene o stanju varnosti [Generalna policijska uprava, 
Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije]. 

3. izdelana [mesečna] poročila o izvedbi nalog iz akcijskega načrta za realizacijo usmeritev [Generalna 
policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije]. 

4. izdelane mesečne analize o romski varnostni problematiki na območjih policijskih uprav Ljubljana in 
Novo mesto [Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije] 

 
  

                                                            
9 Zaradi prenosa preventivne dejavnosti in v skupnost usmerjenega dela iz Službe generalnega direktorja policije v Upravo 

uniformirane policije Generalne policijske uprave je spremenjen nosilec programa. 
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Naloga 5.1.2 Izboljšanje varnosti v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih 
območjih 

Podlaga 

Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za 
Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020;  
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020; 
Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021–203010; 
Akcijski načrt za vzdrževanje javnega reda in miru na območjih z večetnično skupnostjo 
št. 223-3/021/8 z dne 3. marca 2021; 
Usmeritve za izvedbo nalog in ukrepov policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja 
na območjih z romskimi naselji na območju policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana, 
dokument MNZ št. 0602-31/2021/1 (11-11) z dne 11. avgusta 2021; 
Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 
24. avgusta 2021; 
Delovna skupina za delo policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami št. 024-
77/2019/3 z dne 24. junija 2019 in št. 024-77/2019/5 z dne 16. aprila 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine ter Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije  

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 
kriminaliteto, Policijska uprava Novo mesto, Policijska uprava Ljubljana in Policijska 
uprava Murska Sobota 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelani zapisniki sestankov Delovne skupine za delo policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi 

skupinami [Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine] 

2. izdelane mesečne kvantitativne ocene o ukrepih policije [Generalna policijska uprava, Uprava 
uniformirane policije, Sektor splošne policije] 

3. izdelana [mesečna] poročila o izvedbi nalog iz akcijskega načrta [Generalna policijska uprava, Uprava 
uniformirane policije, Sektor splošne policije] 

 
Naloga 5.1.3 Izvajanje policijskega dela v romski skupnosti  

Podlaga 

Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za 
Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-12/2020/5 z dne 23.decembra 2020; 
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020; 
Nacionalni program ukrepov za Rome 2021–2030. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor za organizacijo in razvoj 
uniformirane policije ter policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število preventivnih aktivnosti v romski skupnosti 
2. število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v lokalnih 

skupnostih in komisijah za romska vprašanja 
 
  

                                                            
10 Osnutek programa je bil v javni obravnavi med 25. 5. in 25. 6. 2021, zato postopek sprejema še ni zaključen. 
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Naloga 5.1.4 Izvajanje usposabljanj za javne uslužbence, ki delajo s predstavniki romske skupnosti 

Podlaga 

Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije 
za Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020; 
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020; 
Nacionalni program ukrepov za Rome 2021–203011. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči policijske uprave  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 2 izvedeni usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 5.1.5 Izvajanje usposabljanj policistov za delo v večkulturni družbi 

Podlaga 

Predlog dodatnih ukrepov k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za 
Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020;  
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 09501-12/2020/5 z dne 23. decembra 2020; 
Nacionalni program ukrepov za Rome 2021–2030. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči policijske uprave  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 2 izvedeni usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 5.1.6 Okrepitev sodelovanja policije v lokalnih okoljih ob državni meji z Republiko Hrvaško 

Podlaga Prenos nalog 5.1.2 in 5.1.3 iz Načrta dela policije za leto 2021; 
opravljena raziskava Fakultete za varnostne vede o policijskem delu v skupnosti. 

Čas izvedbe oktober–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor za organizacijo in razvoj 
uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in policijske uprave ter 
Fakulteta za varnostne vede 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen in objavljen načrt sodelovanja na intranetu policije 

 
 
 
  

                                                            
11 Osnutek programa je bil v javni obravnavi med 25. majem in 25. junijem 2021, zato postopek sprejema še ni končan. 
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Program 5.2 Okrepitev dela policije v policijskem okolišu 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in policijske uprave 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. izdelana metodologija za spremljanje dela policije 

v policijskem okolišu 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. izvedba projekta za povečanje vidnosti in 
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih projektna dokumentacija 

 
 
Uporablja se metodologija za spremljanje dela v policijskem okolišu s področja splošnih policijskih nalog. Program 
se bo izvajal tudi v okviru naloge 5.1.1. Fakulteta za varnostne vede bo izvedla Raziskavo o policijskem delu v 
skupnosti, ki bo podlaga za pripravo načrta sodelovanja policije v lokalnih okoljih ob državni meji z Republiko 
Hrvaško. 
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6. strateški cilj: Optimizacija delovanja policije glede na razpoložljive vire 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. vzpostavljen karierni sistem in povečana stopnja 

zaposlenih v policiji merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 

2. izvedeni organizacijskih ukrepi za učinkovitejše 
delo policije 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. število usposobljenih policistov za upravljanje 
brezpilotnih zrakoplovov 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

4. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili 
uporabljeni brezpilotnih zrakoplovi in delež 
uspešnih uporab 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

5. izdelana merila za delo policistov v civilnih 
oblačilih in civilnih vozilih v specializiranih enotah 
policije 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

6. delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih 
enotah policije 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije12 

7. število usposobljenih pomožnih policistov 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Policijske akademije ter 
Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre 

8. vzpostavljen sistem upravljanja kakovosti, 
uspešnosti in učinkovitosti policijskega dela 

projektna dokumentacija 

9. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti 
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti 

poročilo samoocenitve 
podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

10. število izvedenih ukrepov za povečanje 
kibernetske varnosti in izboljšanje informacijsko-
komunikacijske podpore delovanja policije 

letna poročila o delu policije  
podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije [letna poročila o 
zaznanih poskusih vdorov v ITSP in drugi podatki] 

11. število uvedenih dobrih praks na podlagi odprave 
ugotovljenih administrativnih bremen 

aplikacija za odpravo administrativnih bremen 

 
 
 
 
  

                                                            
12 Vir podatkov ni Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo, temveč notranje organizacijski enoti Generalne 

policijske uprave: Uprava uniformirane policije in Uprava avtocestne policije. 
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Program 6.1 Prenova kariernega sistema v policiji 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje-organizacijske enote Generalne policijske uprave in Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. vzpostavitev učinkovitega kariernega sistema v 

policiji 
sprejet akt o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest 

2. vzpostavitev učinkovitega kariernega sistema v 
policiji sprejeta pravna podlaga 

3. določitev potrebnih usposabljanj in izobraževanj 
za želene kompetence za zasedbo delovnih mest 

vzpostavitev povezave med sprejeto pravno podlago 
in katalogom usposabljanj in izobraževanj 

 
V okviru programa 6.1 ni načrtovanih nalog. Izvedba naloge je vezana na pogajanja v zvezi z realizacijo stavkovnih 
zahtev, ki pa niso v pristojnosti policije. Delo obstoječe delovne skupine se je zaključilo s poročilom generalnemu 
direktorju policije. Aktivnosti, povezane s kariernim sistemov, se bodo zato izvajale v okviru rednih delovnih nalog 
Službe generalnega direktorja policije v Generalni policijski upravi. 
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Program 6.2 Krepitev profesionalizma, integritete uslužbencev policije in njihove poklicne 
pripadnosti v okviru programov izobraževanja in usposabljanja 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči notranje-organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in Ministrstvo 
za notranje zadeve, Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. število izvedb programa Vodenje v policiji 
podatki ISCIU Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

2. število izvedenih evalvacij programov usposabljanj 
poročila o izvedenih evalvacijskih programih 
usposabljanj, podatki ISCIU Generalne policijske 
uprave, Policijske akademije 

3. izvedena evalvacija višješolskega študijskega 
programa Policist poročila o realizaciji 

4. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije 

evidenca operativnih informacij 
Podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja, Sektorja za notranje preiskave 
in integriteto 

 
 

Naloga 6.2.1 Vzpostavitev evidence varnostno preverjenih oseb v informacijskem sistemu policije 
Podlaga 123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih Policije. 
Čas izvedbe januar–junij 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje 
preiskave in integriteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. določeni parametri za vzpostavitev evidence 
2. vzpostavljena evidenca 

 
Naloga 6.2.2 Upravljanje s tveganji, povezanimi z objavljanjem podatkov policije na socialnih omrežjih 
Podlaga Prenos naloge 6.2.2 iz Načrtov dela policije za leto 2020 in za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–junij 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje 
preiskave in integriteto 

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdana priporočila policistom 
2. izveden posvet 
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Naloga 6.2.3 Izvajanje nalog iz 8. člena Pravilnika o notranji varnosti v Policiji 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 7.2 [V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri uporabi policijskih 
pooblastil v nasprotju s predpisi je potrebno ugotavljati objektivno in subjektivno 
odgovornost posameznikov ter tudi izpeljati ustrezne delovnopravne in druge postopke, 
vključno s postopki za odvzem policijskih pooblastil na podlagi 61. člena ZODPol.]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje 
preiskave in integriteto 

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta ugotovljenih tveganj 
2. število notranjevarnostnih postopkov za ugotavljanje odgovornosti posameznika 
3. število odvzemov policijskih pooblastil na podlagi 61. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji 

[ZODPol] 
 

Naloga 6.2.4 Vzpostavitev evidenc za upravljanje s tveganji na področju notranje varnosti, skladno s 
spremembami Zakona o organiziranosti in delu v policiji 
Podlaga 31.a člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za notranje 
preiskave in integriteto 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljene evidence 
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Naloga 6.2.5 Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja, konference in sestanke agencij Evropske 
unije Cepola in Frontexa, Sepe ter druga mednarodna, regionalna in bilateralna sodelovanja na področju 
policijskega izobraževanja in usposabljanja 

Podlaga 

Framework Partnership Agreement, Framework Agreement Number CEPOL/FPA/2020/053, 
Cepol – Slovene Police, 2021–2022;  
Frontex Partnership agreement, št. 510-9/2020-91;  
Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019, o 
evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 1052/2013 in [EU] 
2016/1624; 
Skupna izjava o sodelovanju v okviru SEPA, ki so jo podpisali ministri za notranje zadeve 
8 držav članic v Budimpešti z dne 22. maja 2001; 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi; 
Konvencija o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi; 
Stalna mešana slovensko-bavarska komisija; 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o čezmejnem 
policijskem sodelovanju; 
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o čezmejnem policijskem 
sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete; 
Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o čezmejnem policijskem 
sodelovanju; 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem 
policijskem sodelovanju; 
Skupna izjava o sodelovanju na področju izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja med 
Policijsko akademijo Generalne policijske uprave, Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije in Oddelkom za policijske zadeve visoke šole za javno upravo Zvezne 
dežele Turingije; 
Sporazum o sodelovanju med Višjo šolo policijskih oficirjev Cannes-Ecluse, Francija in 
Policijsko akademijo iz Tacna, Slovenija; 
Program EU Erasmus+ za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine 
in športa za obdobje 2021–2027. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave in policijske uprave, 
European Union Agency for Law Enforcement Training – CEPOL [Agencija Evropske Unije 
za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj – 
CEPOL], agencija Forntex, Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA [Srednjeevropska 
policijska akademija – SEPA] 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število napotitev na usposabljanja, konference in sestanke agencij Evropske unije Cepola in Frontexa 

ali Sepe ter mednarodna, regionalna in bilateralna usposabljanja [in ob koncu leta primerjava z letom 
2021] 

2. število usposabljanj v organizaciji agencij Evropske unije Cepola in Frontexa ali Sepe v Sloveniji 
3. število izvedenih mednarodnih, regionalnih ali bilateralnih usposabljanj v Sloveniji 
4. število udeležencev usposabljanj v Sloveniji [in ob koncu leta primerjava z letom 2021] 
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Naloga 6.2.6 Izvedba usposabljanj po programu Vodenje v policiji 

Podlaga 1. kazalnik programa 6.2 [število izvedb programa Vodenje v policiji]; 
program usposabljanja Vodenje v policiji, št. 604-86/2014/8 (263-04), 2015. 

Čas izvedbe april–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Sodelujoči 
notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave ter 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vsaj 2 izvedeni usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 6.2.7 Izvedba evalvacije usposabljanj po programu Varna vožnja osebnih avtomobilov policije – 
osnovno usposabljanje 

Podlaga 
2. kazalnik programa 6.2 [število izvedenih evalvacij programov usposabljanj]; 
program Varna vožnja osebnih avtomobilov policije – osnovno usposabljanje, št. 604-
1067/2013/1 (263-04), z dne 13. februarja 2014. 

Čas izvedbe oktober–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedena evalvacija 
2. izdelano poročilo o evalvaciji 
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Program 6.3 Izboljšanje organizacijske klime – nadaljevanje longitudinalne študije, sistema 
merjenja notranjega zadovoljstva, s poudarkom na osebni integriteti, preprečevanje psihičnega 
trpinčenja in krepitve enakih možnosti 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija [Odbor za integriteto in etiko v policiji] 

Sodelujoči 
Notranje-organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske 
postaje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. rezultati parcialnih raziskav o organizacijski klimi v 

policiji 
merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 

2. rezultati longitudinalne raziskave o organizacijski 
klimi v policiji merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 

3. število predlogov izboljšav merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 
 
 

Naloga 6.3.1 Dejavnosti za nadaljevanje merjenja organizacijske klime v policiji 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija 
za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15]; 
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2016–2030 št. 630-
9/2020/35. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči Odbor za integriteto in etiko v policiji ter Delovna skupina za raziskovalno dejavnost v 
policiji 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza ustreznosti strukture vprašalnika 
2. izdelana posodobljena različica merskega instrumenta 
3. izdelan raziskovalni načrt za merjenje organizacijske klime v policiji za obdobje 2023–2031 
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Program 6.4 Organizacijski ukrepi za učinkovitejše delo policije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje-organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave, policijske 
postaje in Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. izdelana merila za ustanavljanje policijskih postaj 

in notranjih organizacijskih enot 
pogoji in merila za delovanje policijskih postaj in 
spremljanje gibanja kadrov 

2. spremljanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja 
policijskih enot 

integracija rešitev Odbora za ocenjevanje 
učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot v 
informacijski telekomunikacijski sistem Policije 

 
Naloga 6.4.1 Iskanje rešitev za učinkovitejše in bolj prožno razporejanje kadrov 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo«, Uradni list RS, št. 75/15 [poglavje 3.1. Kadrovski vidik]; 
sklep, št. 024-40/2020/4 (1501-06), z dne 7. septembra 2020; 
prenos naloge 6.4.5 iz Načrta dela policije za leto 2020; 
prenos naloge 6.4.4 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–junij 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in 
sistemske naloge 

Sodelujoči 
Delovna skupina za iskanje rešitev za učinkovitejše in bolj prožno razporejanje kadrov, 
notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske 
uprave ter Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in tuji varnostni organi 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. preučitev tujih praks 
2. identificirane možne rešitve 
3. pripravljeno gradivo z možnimi rešitvami za obravnavo na seji širšega kolegija generalnega direktorja 

policije 
 

Naloga 6.4.2 Zaposlitev predavateljev za izvedbo višješolskega študijskega programa policist v Višji policijski 
šoli 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.2 [Zaradi povečanja dovoljenega števila vpisnih mest rednih 
študentov in izpolnitve zakonske obveze za pridobitev višje strokovne izobrazbe do 1. 
januarja 2023 na podlagi 110. člena ZODPol, mora policija nadaljevati s pridobivanjem 
predavateljev na Višji policijski šoli, kar bo zagotovilo stabilen in kontinuiran izobraževalni 
proces v policiji.]; 
nadaljevanje naloge 6.4.2 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Višja policijska šola 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in 
sistemske naloge in Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in 
kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. večje število zasedenih delovnih mest predavateljev v Višji policijski šoli v primerjavi s 

1. oktobrom 2021 
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Naloga 6.4.3 Zagotovitev ustreznega reševanja in zaključevanja prekrškovnih postopkov na sedežu 
prekrškovnega organa 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.3 [Prekrškovni organi morajo pred sprejetjem odločitve 
skrbno ugotoviti dejansko stanje prekrška in sodišču odstopiti zadevo v nadaljnje 
reševanje samo ob zakonsko izpolnjenih pogojih, sicer pa samostojno odločati v okviru 
svojih pristojnosti.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policija uprava, Uprava uniformirane policije, Center za prekrškovne zadeve 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija in policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 1 izvedeno usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanja 
3. vsaj 1 izveden posvet 
4. število udeležencev posveta 
5. število izvedenih strokovnih nadzorov Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije nad 

delom prekrškovnih organov 
6. glavne ugotovitve strokovnih nadzorov 

 
Naloga 6.4.4 Nadaljnja promocija zaposlovanja v policiji 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo«, Uradni list RS, št. 75/15 [poglavje 3.1. Kadrovski vidik]; 
sklep št. 024-80/2018/2 z dne 1. oktobra 2018 in spremembe sklepov št. 024-80/2018/5 
z dne 25. novembra 2020, št. 024-80/2018/8 z dne 8. aprila 2021 in št. 024-80/2018/10 z 
dne 8. septembra 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose z 
javnostmi 

Sodelujoči 
Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, notranje organizacijske enote 
Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske postaje, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko in nabavo ter zunanji deležniki 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vrste izvedenih promocijskih aktivnosti 
2. realizirana priporočila iz poročila Anketa o zaposlitvenih možnostih v Policiji št. 630-18/2021/43 z dne 

22. julija 2021 
3. ob koncu leta število prijav na razpise in primerjava z razpisi preteklih let 2018–2021 [Ministrstvo za 

notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
4. ob koncu leta število novo zaposlenih in primerjava s preteklimi leti 2018–2021 [Ministrstvo za 

notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
 

Naloga 6.4.5 Revitalizacija analitske dejavnosti 
Podlaga Prenos naloge 6.4.9 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe maj–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in 
sistemske naloge 

Sodelujoči 
Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost statistične poročanja, vzorčna 
skupina javnih uslužbenca iz različnih enot policije 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen pregled stanja 
2. identificirane možne rešitve 
3. pripravljeno gradivo z možnimi rešitvami za obravnavo na seji širšega kolegija generalnega direktorja 

policije 
 



73 
 

Naloga 6.4.6 Reorganizacija in racionalizacija obstoječih oblik in metod dela, zlasti nadurnega dela in 
pripravljenosti na domu 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.6 [Vodje organizacijskih enot morajo analizirati in ovrednotiti 
stroške nadurnega dela in pripravljenosti na domu. Za zmanjšanje teh stroškov je treba 
ustrezno reorganizirati obstoječe oblike in metode dela oziroma jih racionalizirati. Če je 
odrejeno nadurno delo in pripravljenost na domu upravičeno ter neizogibno, naj vodje 
predlagajo rešitve z dodatnimi zaposlitvami ali prerazporeditvami uslužbencev, da bo 
skupni strošek dela manjši.]. 

Čas izvedbe maj–december 

Nosilec Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter Generalna policijska uprava, Služba 
generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge  

Sodelujoči policijske enote 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljena enotna metodologija za ovrednotenje stroškov nadurnega dela in pripravljenosti na domu 
[Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat] 

2. izdelana analiza [Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat] 
3. vrsta izvedenih ukrepov za reorganizacijo in racionalizacijo oblik in metod dela [Generalna policijska 

uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge ter Ministrstvo za 
notranje zadeve, Sekretariat] 
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Program 6.5 Nadaljnja optimizacija ukrepanja policije pri dogodkih večjih razsežnostih 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba generalnega direktorja 
policije, Urad za informatiko in telekomunikacije, Uprava za policijske specialnosti in 
Uprava avtocestne policije, Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za 
policijo in druge varnostne naloge ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. uvedena sodobna tehnična sredstva podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije 

2. poenotenje sistema vodenja intervencij 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 
načrti Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za 
policijo in druge varnostne naloge in Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

3. število izvedenih nalog na celinskih vodah 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 6.5.1 Uporaba čolna za celinske vode pri zagotavljanju ustrezne odzivnosti policije  

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.5 [Ukrepanje policije ob naravnih in 
drugih nesrečah večjega obsega na celinskih vodah]; 
3. kazalnik programa 6.5 [število izvedenih nalog na celinskih vodah]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policija uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 
Sodelujoči policijske uprave  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in namen uporab čolna za celinske vode pri zagotavljanju ustrezne odzivnosti na varnostne 
dogodke [in ob koncu leta primerjava s preteklimi leti] 
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Program 6.6 Uvedba brezpilotnih zrakoplovov 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov13 
1. število usposobljenih policistov za upravljanje 

brezpilotnih zrakoplovov 
podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

2. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili 
uporabljeni brezpilotni zrakoplovi 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije  

3. delež uspešnih uporab brezpilotnih zrakoplovov podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

 
 

Naloga 6.6.1 Vzpostavitev kadrovske strukture 
Podlaga Prenos naloge 6.6.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za 
elektronske naprave in laboratorij merilnikov 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Uprava za policijske 
specialnosti ter Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko in 
nabavo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. sprejeta sprememba akta o sistemizaciji 
2. število novo zaposlenih policistov za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 

 
Naloga 6.6.2 Zagotovitev prostorskih in materialno tehničnih sredstev 
Podlaga Prenos naloge 6.6.2 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za 
elektronske naprave in laboratorij merilnikov 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave ter Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat ter Direktorat za logistiko in nabavo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. zagotovljeni prostori za nove delavce in opremo 
2. zagotovljena ustrezna prevozna sredstva za delavce in opremo 
3. število novih brezpilotnih zrakoplovov in spremljajoče strojne in programske opreme 

 
 
 
  

                                                            
13 Sprememba spremljanja, saj je vir vseh podatkov le ena enota. 
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Program 6.7 Povečati vidnost policije na vseh področjih dela 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava avtocestne 
policije in Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. dosledno upoštevanje Kriterijev za izvajanje nalog 

policistov policijskih postaj za izravnalne ukrepe 
[PPIU] v civilnih oblačilih 

strokovni in splošni nadzori 

2. število uniformiranih patrulj v specializiranih 
enotah policije 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije ter 
policijske uprave 

3. število oblik dela skupaj z ostalimi enotami policije 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Uprave avtocestne policije ter 
policijske uprave 

 
 

Naloga 6.7.1 Izvajanje skupnih oblik dela Specializirane enote za nadzor prometa s postajami prometne policije 
in drugimi enotami policije 

Podlaga 
6. kazalnik 6. strateškega cilja [delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah 
policije]; 
3. kazalnik programa 6.7 [število oblik dela skupaj z ostalimi enotami policije]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Specializirana enota za nadzor 
prometa, postaje prometne policije, Specializirane enote avtocestne policije in druge 
policijske enote 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število skupnih oblik dela Specializirane enote za nadzor prometa s postajami prometne policije in 

drugimi enotami policije [in ob koncu leta primerjava z letom 2021] 
 

Naloga 6.7.2 Povečanje števila uniformiranih patrulj specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih 
postaj za izravnalne ukrepe ter izvajanje nadzora nad upoštevanjem kriterijev za izvajanje nalog policistov 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe v civilnih oblačilih 

Podlaga 

Kriteriji za izvajanje nalog policistov PPIU v civilnih oblačilih št. 600-17/2011/12 (2133-1) 
z dne 21. aprila 2011; 
1. kazalnik programa 3.1 [dosledno upoštevanje Kriterijev za izvajanje nalog policistov 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe [PPIU] v civilnih oblačilih]; 
2. kazalnik programa 6.7 [število uniformiranih patrulj v specializiranih enotah policije]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, 
Specializirani enoti za nadzor državne meje I in II 

Sodelujoči policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število uniformiranih patrulj specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih postaj za 
izravnalne ukrepe [in ob koncu leta primerjava z letom 2021] 

2. ugotovitve splošnih in strokovnih nadzorov glede upoštevanja kriterijev za izvajanje nalog policistov 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe v civilnih oblačilih 
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Naloga 6.7.3 Opremljanje specializiranih enot za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe 
z označenimi policijskimi vozili  

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.5 [Pospeši naj opremljanje specializiranih enot za nadzor 
državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe z označenimi policijskimi vozili 
[belo-modro-rumenimi], pri čemer mora biti delež označenih vozil do konca leta najmanj 
polovica voznega parka posamezne policijske enote, zlasti pa mora zagotoviti njihovo 
uporabo.]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije in 
policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število novih označenih policijskih vozil v specializiranih enotah za nadzor državne meje 
2. število novih označenih policijskih vozil v policijskih postajah za izravnalne ukrepe  
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Program 6.8 Optimizacija pomožne policije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične 
policije in Policijska akademija, policijske uprave in Ministrstvo za notranje zadeve, 
Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov14 
1. število usposabljanj in število usposobljenih novih 

pomožnih policistov 
podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število dodatnih usposabljanj in usposobljenih 
pomožnih policistov 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

3. delež usposobljenih pomožnih policistov v 
primerjavi s ciljnim številom policistov 

podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 6.8.1 Popolnjevanje pomožne policije 
Podlaga Program 6.8. 
Čas izvedbe marec in november 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične 
policije, Uprava za policijske specialnosti in Urad za informatiko in telekomunikacije, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število podpisanih pogodb in aneksov k obstoječim pogodbam 

 
 
 
 
 
  

                                                            
14 Sprememba vira spremljanja, saj je vir vseh podatkov le navedena enota. 
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Program 6.9 Uporaba modelov poslovne odličnosti v policiji 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in Ministrstvo 
za javno upravo in Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število izvedenih usposabljanj s področja 

uporabnih modelov poslovne odličnosti 
podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti 
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. število enot, ki izvajajo samoocenitev s pomočjo 
modelov poslovne odličnosti 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 

Naloga 6.9.1 Nadaljevanje aktivnosti za upravljanje kakovosti in poslovne odličnosti 

Podlaga 
1. in 3. kazalnik programa 6.9 [število izvedenih usposabljanj s področja uporabnih 
modelov poslovne odličnosti in število enot, ki izvajajo samoocenitev s pomočjo modelov 
poslovne odličnosti]. 

Čas izvedbe januar–november 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in 
sistemske naloge 

Sodelujoči notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave in policijske uprave ter 
Ministrstvo za javno upravo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. ustanovljena delovna skupina v Generalni policijski upravi, Službi generalnega direktorja policije 
2. izvedeno samoocenjevanje po modelu CAF [angl. Common Assessment Framework]15 v Službi 

generalnega direktorja policije 
3. izvedene promocije uvedbe modela CAF v drugih notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske 

uprave in policijskih upravah 
 
 
 
 
 
  

                                                            
15 Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju CAF je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za 

javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti [EFQM]. Vir: 
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uvajanje-sistemov-vodenja-kakovosti-v-organe-javne-uprave-model-caf/opis-
modela-caf/. 
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Program 6.10 Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter 
zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske podpore operativnemu in analitičnemu delu 
policije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 
Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in pogodbeni 
izvajalci 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 

1. večja razpoložljivost informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov 

letna poročila o delu policije, 
letna poročila o pridobivanju posamične opreme, 
realizaciji letnih internih finančnih načrtov,  
podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

2. količina posodobljene informacijske in 
telekomunikacijske opreme ter opreme za zaščito 
podatkov 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

3. dokončan digitalni radijski sistem za potrebe 
policije 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

4. vzpostavljena nova razvojna platforma podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

5. število prenovljenih in migriranih aplikativnih 
sklopov na novo izvajalno aplikativno platformo 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

6. število novih informacijskih in telekomunikacijskih 
storitev in njihovih uporabnikov 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

7. število vdorov in poskusov vdorov v informacijski 
telekomunikacijski sistem Policije 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

8. prenovljeni sistemski prostori na rezervni lokaciji 
za potrebe informacijskih sistemov Evropske 
unije 

poročila o posameznih fazah projektne prenove 

9. število elektronsko hranjenih dokumentov podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

10. število prenovljenih video-nadzornih sistemov na 
policijskih objektih 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

11. vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit 
System [EES] [slov. Vstopno-izstopni sistem] in 
nacionalna rešitev European Travel Information 
and Authorisation System [ETIAS] [slov. evropski 
sistem za potovalne informacije in odobritve] 

podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

 
 

Naloga 6.10.1 ePolicist: funkcionalna in tehnološka prenova aplikativne rešitve ter posodobitev mobilnih naprav  

Podlaga 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči Generalna policijska 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. tehnološko prenovljena mobilna rešitev ePolicist 
2. prenovljene in dodatne funkcionalnosti, ki so vključene v mobilno rešitev 
3. število dodatnih mobilnih naprav 
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Naloga 6.10.2 Izgradnja infrastrukture digitalnega radijskega sistema po standardu TETRA 

Podlaga 

Sklepi Vlade Republike Slovenije št. 38100-4/2012/17 z dne 10. januarja 2013, št. 38100-
5/2013/4 z dne 25. julija 2013, št. 38100-7/2015/8 z dne 8. oktobra 2015; 
Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 430-243/2015/4 z dne 
13. novembra 2015 in sklep št. 430-243/2015/5 z dne 24. novembra 2015; 
Predinvesticijska zasnova št. 430-243/2015/7 z dne 5. februarja 2016 in sklep št. 430-
243/2015/8, z dne 15. februarja 2016; 
Investicijski program št. 430-243/2015/10 z dne 5. aprila 2016 in sklep št. 430-
243/2015/11, z dne 21. aprila 2016; 
javni razpis št. 430-687/2020 o začetku postopka oddaje javnega naročila blaga po 
odprtem postopku za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega 
sistema državnih organov RS po standardu TETRA; 
pogodba št. C1714-20-460207 z začetkom veljavnosti 24. decembra 2020; 
prenos naloge 6.10.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za 
operativno tehnične sisteme 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in policijske uprave ter 
Ministrstvo za notranje zadeve in izbrani zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljena končna faza izgradnje sistema [FAT – angl. Final Acceptance Test] z vso potrebno 

centralno stikalno in nadzorno opremo s sistemom za snemanje/reprodukcijo in arhiviranje 
2. delujoč sistem na planiranem geografskem območju vseh policijskih uprav 
3. 146 vključenih baznih postaj 
4. 50 vključenih dispečerskih sistemov v Operativno-komunikacijskih centrih in operativnih štabih  
5. 10.000 aktivnih uporabnikov v novem sistemu 

 
Naloga 6.10.3 Zamenjava analognih videonadzornih sistemov z videonadzornimi sistemi visoke ločljivosti na 
policijskih objektih in mejnih prehodih 

Podlaga 

10. kazalnik programa 6.10 [število prenovljenih video-nadzornih sistemov na policijskih 
objektih];  
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.26 [Tehnično varovanje policijskih 
objektov]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za 
operativno tehnične sisteme 

Sodelujoči Policijske uprave in policijske postaje ter zunanji subjekti 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. 20 zamenjanih sistemov 
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Naloga 6.10.4 Vzpostavitev evropskega sistema vstopa in izstopa [SVI] – prenova mejne kontrole 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
Uredba [EU] 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o 
vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa [EES] za evidentiranje vstopnih in izstopnih podatkov 
ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje države 
članice in določitev pogojev za dostop do EES za namene kazenskega pregona ter 
sprememba Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb [ES] št. 767/2008 
in [EU] št. 1077/2011. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
ter Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije 
2. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [nabava in instalacija 

informacijskotelekomunikacijske opreme ter izvedba testa skladnosti] 
 

Naloga 6.10.5 Vzpostavitev interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in 
vizumov [interoperabilnost] 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
Uredba [EU] 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in 
vizumov ter spremembi uredb [ES] št. 767/2008, [EU] 2016/399, [EU] 2017/2226, [EU] 
2018/1240, [EU] 2018/1726 in [EU] 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vrsta izdelanih in posodobljenih storitev in aplikacij 
2. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [nabava in instalacija informacijske-

telekomunikacijske opreme ter izvedba testa skladnosti] 
 

Naloga 6.10.6 Nadaljnja prenova obstoječih aplikacij in njihov prenos v nov centralni policijski informacijski 
sistem 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
nadaljevanje naloge 6.10.4 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. prilagojene in/ali prenesene aplikativne rešitve 
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Naloga 6.10.7 Kakovostnejše informacijske in analitske rešitve 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
nadaljevanje naloge 6.10.7 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelane ali posodobljene rešitve in aplikacije 
2. novo izdelani statistični prikazi [preglednice, grafi, izpisi …] 
3. izvedene izboljšave infrastrukture 
4. vrsta področij dela z novo uvedenimi sistemskimi kontrolami statističnih podatkov 

 
Naloga 6.10.8 Prenova elektronske obdelave tajnih podatkov 

Podlaga 
Sklep širšega kolegija Generalnega direktorja policije št. 9-1/21; 
Odločba inšpekcije na področju tajnih podatkov št. 061-462/2020/11 z dne 
24. avgusta 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči policijske enote 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljen sistem za obdelavo tajnih podatkov 
2. število uporabnikov sistema 
3. število tajnih podatkov v sistemu 

 
Naloga 6.10.9 Nadgradnja SIS II 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
prenos naloge 6.10.6 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava uniformirane policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije 
2. zamenjana SIRENE16 aplikacije 
3. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta 

 
Naloga 6.10.10 Zamenjava aplikacije ISPP Ure z aplikacijo KADRIS 

Podlaga 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Uprava uniformirane 
policije, policijske uprave in policijske postaje ter Ministrstvo za notranje zadeve, 
Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število organizacijski enot, vključenih v aplikacijo KADRIS 

                                                            
16 Angl. Supplementary Information Request at National Entry [izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni]. 
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Naloga 6.10.11 Vzpostavitev sistema za shranjevanje in upravljanje video vsebin17 

Podlaga 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-
8/2021 z dne 18. januarja 2021. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za 
elektronske naprave in laboratorij merilnikov 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izveden pilotni projekt 
2. število nameščenih strežnikov za shranjevanje video vsebin 

 
Naloga 6.10.12 Uvedba nadzora nad USB nosilci podatkov 

Podlaga 

10. člen Uredbe [EU] 2018/1862 Evropskega parlamenta in sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema [SIS] 
na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, 
o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe [ES] 
št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU in 
usmeritev Schengenske evaluacije. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacijo 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacijo 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljen nadzor nad USB nosilci podatkov 
 
 
 
 
  

                                                            
17 Video vsebina je video posnetek, ki ga naredi policist, z dodanimi podatki o izvedeni nalogi policije. 
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Program 6.11 Dejavnosti in ukrepi za identifikacijo administrativnih bremen pri izvajanju novih 
policijskih nalog in pooblastil, uvajanju novih delovnih procesov, metod dela in tehničnih sredstev 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in Ministrstvo 
za notranje zadeve, Sekretariat 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število poenostavljenih in izboljšanih postopkov aplikacija za odpravo administrativnih bremen 
2. število uvedenih dobrih praks na podlagi odprave 

administrativnih bremen aplikacija za odpravo administrativnih bremen 

 
 

Naloga 6.11.1 Vzpostavitev enotnega sistema sodelovanja med pristojnimi enotami v policiji in ministrstvu za 
notranje zadeve za optimalno reševanje zahtevkov za dostop do podatkov in/ali dokumentov [po Zakonu o 
varstvu osebnih podatkov, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakonu o nalogah in pooblastil 
policije, Zakonu o splošnem upravnem postopku, Zakonu o medijih in Zakonu o odvetništvu] 

Podlaga 
Prenos naloge 6.11.2 iz Načrta dela policije za leto 2021; 
1. kazalnik programa 6.11 [število poenostavljenih in izboljšanih postopkov]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, vodstvo 

Sodelujoči 

uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja v policiji in ministrstvu za notranje 
zadeve, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov v policiji ter notranje-organizacijske 
enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske postaje ter druge enote 
Ministrstva za notranje zadeve 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. posodobljena navodila za policijske enote o reševanju zahtevkov po posameznih pravnih podlagah in 

objava na intranetu 
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7. strateški cilj: Krepitev ugleda policije 
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega 

cilja 
Način spremljanja oziroma 

vir podatkov 
1. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 

pojavov uslužbencev policije18 policijska statistika 

2. sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne 
opreme 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. izboljšanje opremljenosti policistov z osebno 
zaščitno opremo 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

4. zmanjšanje števila [deleža utemeljenih] 
pritožbenih postopkov in pobud varuha človekovih 
pravic zaradi uporabe policijskih pooblastil 

policijska statistika 

5. ohranitev visoke stopnje zaupanja javnosti v 
policijo 

javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 202019 in 2022 

6. zagotovljeni pogoji za delovanje muzeja slovenske 
policije in Policijskega orkestra obdobni pregledi stanja 

 
 

Naloga 7.0.1 Uresničevanje zavez iz Nacionalnega izvedbenega načrta Republike Slovenije za razvoj civilnih 
zmogljivosti kriznega upravljanja, vključno s pripravo Strategije sodelovanja policije v mednarodnih civilnih 
misijah [MCM] do leta 2027 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 7.4 [Nadaljuje naj z uresničevanjem zavez iz Nacionalnega 
izvedbenega načrta Republike Slovenije za razvoj civilnih zmogljivosti kriznega 
upravljanja.]; 
prenos naloge 7.0.2 iz Načrta dela policije za leto 2021 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za 
mednarodne policijske operacije 

Sodelujoči 
notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in Ministrstvo 
za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter 
ministrstvo za zunanje zadeve 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. sprejeta Strategija sodelovanja policije v MCM za obdobje 2022–2027 
2. usklajena vsebina internih aktov Ministrstva za notranje zadeve in policije s področja napotitev v 

mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije z novim Zakonom o napotitvi oseb v 
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije [MCM in MO] 

3. število predstavitev sodelovanja policije v MCM in MO v enotah policije 
4. število nominiranih in napotenih javnih uslužbencev policije v MCM in MO 
5. izvedena evalvacija in posodobljen program Prednapotitveno usposabljanje policistov za delo v MCM 
6. izveden posvet policistk in policistov mirovnikov [predvidoma v prvem polletju 2022] 

 
 
  

                                                            
18 Program, ki se veže na ta kazalec je naveden v sklopu 6. cilja v programu 6.2. 
19 Izvedba javnomnenjske ankete je bila zaradi objektivnih okoliščin, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV-2, preložena v leto 2021. 
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Program 7.1 Vzpostavljanje standardov za nošenje osebne zaščitne opreme in zagotavljanje njene 
ustrezne uporabe 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske 
postaje in Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne 

opreme priprava internega akta 

2. število nabavljenih in dodeljenih zaščitnih sredstev 
podatki Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za 
logistiko in nabavo in Generalne policijske uprave, 
Službe generalnega direktorja policije  

3. analiza primerov uporabe zaščitne opreme v 
praksi izdelana analiza 

 
 

Naloga 7.1.1 Izdelava priročnika za zakonito in strokovno uporabo električnega paralizatorja 
Podlaga Prenos naloge 7.1.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska 
pooblastila 

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan priročnik in objava na intranetu 
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Program 7.2 Zagotavljanje učinkovitega in razvojno naravnanega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki bo zagotavljal visoko strokovno usposobljenost policistov za izvajanje policijskih 
pooblastil 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 
Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in 
organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. večji delež zaposlenih policistov s pridobljeno 

izobrazbo po končanem višješolskem študijskem 
programu Policist 

evidence MFERAC in KISK 

2. izvajanje usposabljanj s področja policijskih 
pooblastil 

policijska statistika, 
baza ISCIU Generalna policijske uprave, Policijske 
akademije, 
evidenca MFERAC 

3. izvajanja usposabljanj s področja praktičnih 
postopkov policije 

operativne evidence policije, 
baza ISCIU Generalna policijske uprave, Policijske 
akademije 

4. zmanjšanje števila pritožbenih postopkov in 
pobud varuha človekovih pravic zaradi uporabe 
policijskih pooblastil 

policijska statistika 

 
 

Naloga 7.2.1 Usposabljanje policistov za zakonito in strokovno izvajanje policijskih pooblastil, skladno s 
spremenjenim Zakonom o nalogah in pooblastilih policije in Zakonom o organiziranosti in delu v policiji 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.1 [Po sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije ter ZODPol naj pravočasno usposobi policiste za zakonito in strokovno 
izvajanje policijskih pooblastil.]; 
2. kazalnik programa 7.2 [izvajanje usposabljanj s področja policijskih pooblastil] 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska 
pooblastila 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija ter policijske enote 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeni vsaj 2 usposabljanji [za multiplikatorje] 
2. število udeležencev usposabljanja 

 
Naloga 7.2.2 Nadaljevanje e-preverjanja strokovnega znanja policistov s področja policijskih pooblastil in 
zagotovitev ustreznih normativnih podlag 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ, št. 6.4 [Nadaljuje naj z zagotavljanem obdobnega preverjanja 
strokovnega znanja policistov v obliki e-učilnice. Hkrati naj prične z aktivnostmi, da se 
uvede obvezno obdobno preverjanje in predlaga ustrezne normativne spremembe.]; 
2. kazalnik programa 7.2. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska 
pooblastila 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija ter policijske enote 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. predlagane spremembe normativne podlage za obvezno obdobno preverjanje v e-učilnici 
2. izvedeno obdobno preverjanje 
3. ob koncu leta vsaj 90-odstotna uspešnost preverjanja vseh policistov, ki prek e-učilnice rešijo test 
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Naloga 7.2.3 Nadaljevanje aktivnosti na področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil in ukrepov za 
odpravo v nadzornih in pritožbenih postopkih ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti 

Podlaga 

Letni usmeritvi MNZ, št. 7.1 [Nadaljevati mora z aktivnostmi na področju poznavanja 
osnovnih policijskih pooblastil in ukrepi za odpravo v nadzornih ter pritožbenih postopkih 
ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.] in št. 7.3 [Dosledno naj seznanja vse 
policiste s poročili in mnenji nadzornih mehanizmov [npr. Direktorata za policijo in druge 
varnostne naloge, Varuha človekovih pravic …] ter ugotovitvami v pritožbenih 
postopkih.]; 
2. in 4. kazalnik programa 7.2 [izvajanje usposabljanj s področja policijskih pooblastil in 
zmanjšanje števila pritožbenih postopkov in pobud varuha človekovih pravic zaradi 
uporabe policijskih pooblastil]. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za policijska 
pooblastila 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Direktorat za policije in druge varnostne naloge ter drugi zunanji nadzorni mehanizmi 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. 3 izvedena usposabljanja na področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil  
2. delež utemeljenih pritožb zoper policiste zaradi izvedbe policijskih pooblastil in primerjava z letom 

2021 
3. število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj nadzornih mehanizmov v različnih aplikacijah in 

pripomočkih na intranetu policije 
4. število poslanih in/ali objavljenih dokumentov z ugotovitvami v pritožbenih postopkih v različnih 

aplikacijah in pripomočkih na intranetu policije 
 

Naloga 7.2.4 Izvedba višješolskega študijskega programa policist – redni in izredni študij 

Podlaga 

1. kazalnik programa 7.2 [večji delež zaposlenih policistov s pridobljeno izobrazbo po 
končanem višješolskem študijskem programu Policist]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.19 [Vzpostavitev učinkovitega sistema 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter raziskovalne dejavnosti]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Višja policijska šola 

Sodelujoči 
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj in 
sistemske naloge in Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in 
kadre 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – redni študij [Generalna 

policijska uprava, Policijska akademija, Višja policijska šola] 
2. število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – izredni študij [za policiste 

in policiste NDM] [Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Višja policijska šola] 
3. število diplomantov [Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Višja policijska šola] 
4. število policistov, ki morajo še pridobiti višjo strokovno izobrazbo, na dan 31. december 2022 

[Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
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Naloga 7.2.5 Usposabljanje policistov po programu Ukrepanje ob aktivnih življenju nevarnih dogodkih [amok in 
podobni dogodki] 

Podlaga 
2. kazalnik programa 7.2; 
program usposabljanja Ukrepanje ob aktivnih življenju nevarnih dogodkih [amok in 
podobni dogodki] št. 604-832/2012/10 (207-10) iz leta 2013. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Sodelujoči notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave in policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeni vsaj 2 usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 

 
Naloga 7.2.6 Usposabljanje policistov po programu izpopolnjevanja in usposabljanja za izvajanje pooblastil s 
praktičnim postopkom in samoobrambo 

Podlaga 
3. kazalnik P 7.3 [izvajanje usposabljanj s področja praktičnih postopkov policije]; 
Program izpopolnjevanja in usposabljanja za izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom 
in samoobrambo št. 220-41/2013/12 (207-10) iz leta 2014. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Sodelujoči notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave in policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeni vsaj 2 usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 
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Program 7.3 Merjenje javnega mnenja o ugledu policije in zaupanja v delo ter zadovoljstva z delom 
policije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske 
postaje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. večja ali enaka povprečna ocena zaupanja v delo 

policije 
javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 202020 in 2022 

2. večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z 
delom policije 

javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 2020 in 2022 

3. večja ali enaka povprečna ocena o ugledu policije javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 2020 in 2022 

 
 

Naloga 7.3.1 Merjenje javnega mnenja o ugledu policije in zaupanja v delo ter zadovoljstva z delom policije 

Podlaga 

4. kazalnik programa 5.1 [javnomnenjska raziskava o zadovoljstvu javnosti z delom 
policije]; 
1., 2. in 3. kazalnik Programa 7.3 [večja ali enaka povprečna ocena zaupanja v delo policije; 
večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z delom policije in večja ali enaka povprečna 
ocena o ugledu policije]; 
5. kazalnik 7. strateškega cilja [ohranitev visoke stopnje zaupanja javnosti v policijo]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija 
za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15]; 
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2021–2026 št. 630-
9/2020/35. 

Čas izvedbe april–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave ter 
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena spletna anketa 
2. izdelano raziskovalno poročilo in objavljeno na internetu ter intranetu 

 
 
 
 
 
  

                                                            
20 Izvedba javnomnenjske ankete je bila zaradi objektivnih okoliščin, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja 

SARS-CoV-2, preložena v leto 2021. 
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Program 7.4 Zagotovitev pogojev za delovanje muzeja slovenske policije 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave in Ministrstvo za notranje 
zadeve 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. zagotovitev pogojev za delovanje muzeja 

slovenske policije obdobni pregledi in periodične analize stanja 

 
 

Naloga 7.4.1 Ureditev depojskih prostorov 

Podlaga 

6. kazalnik 7. strateškega cilja [zagotovljeni pogoji za delovanje muzeja slovenske policije 
in Policijskega orkestra]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija 
za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
Akcijski načrt za ureditev depojev muzeja slovenske policije št. 621-16/2016/13. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči 
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za investicije, 
mejo in stvarno premoženje ter Sektor za upravljanje zgradb in redno vzdrževanje ter 
Tehnični muzej Slovenije 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedene pripravljalne aktivnosti za ureditev depojskih prostorov na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani 
2. urejen vsaj en depo po standardih Re-Org21 
3. vzpostavljeni zahtevani klimatski pogoji za hranjenje muzealij 

 
Naloga 7.4.2 Zagotovitev tehnične opreme za muzejsko dejavnost 

Podlaga 

6. kazalnik 7. strateškega cilja [zagotovljeni pogoji za delovanje muzeja slovenske policije 
in Policijskega orkestra]; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija 
za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
Akcijski načrt za ureditev depojev muzeja slovenske policije št. 621-16/2016/13. 

Čas izvedbe april–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za IKT 
infrastrukturo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. nabavljena oprema za dokumentiranje muzealij 
2. omogočeno vsaj 3 TB prostora za shranjevanje muzejskega gradiva na strežniku 

 
  

                                                            
21 Re-Org - gre za reorganizacijo muzejskih kolekcij v depojih na način, da se hkrati optimizira depojski prostor ter po drugi strani 

omogoči odpiranje zbirk javnosti [ogledni depoji]. Projekt je razvil ICCROM [angl. International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property] ob podpori UNESCA. 



93 
 

Naloga 7.4.3 Postavitev stalne razstave o zgodovini policije v razstavnih prostorih na Kotnikovi ulici 8 v 
Ljubljani 

Podlaga 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.35 [Posodobitev muzeja slovenske 
policije]; 
prenos naloge 7.4.1 iz Načrta dela policije za leto 2021. 

Čas izvedbe september–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne 
veščine 

Sodelujoči 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Direktorat za logistiko in nabavo ter Služba za 
upravno poslovanje 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. postavljena razstava 
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Program 7.5 Promocija policijskega orkestra 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske 
postaje 

Kazalniki učinkovanja Način spremljanja oziroma vir podatkov 
1. število in vrsta kulturnih dogodkov tako na lokalni 

kot tudi na državni ravni 
podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. zagotovitev pogojev za delovanje Policijskega 
orkestra 

podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 

Naloga 7.5.1 Koncertna in protokolarna dejavnost policijskega orkestra 

Podlaga 
Navodilo o javnih nastopih policijskega orkestra št. 007-119/2015/7 z dne 8. aprila 2015; 
1. kazalnik programa 7.4 [ število in vrsta kulturnih dogodkov tako na lokalni kot tudi na 
državni ravni]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Policijski orkester 

Sodelujoči Protokol Republike Slovenije, Slovenska filharmonija, Cankarjev dom in drugi organizatorji 
prireditev 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število koncertov po Sloveniji [v Slovenski filharmoniji, Cankarjevem domu, v okviru Glasbene matice 

Ljubljana, drugod po Sloveniji] 
2. število nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah 
3. število nastopov na protokolarnih sprejemih 
4. število nastopov na spominskih in pogrebnih slovesnostih 
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Priloga 1: Načrt zaposlovanja 
 
 
V Policiji je zaposlenih 411 kandidatov za policiste, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem 
programu za pridobitev poklica policist [redni študij], od tega prvi letnik obiskuje 243 kandidatov sedme 
generacije, drugi letnik pa poleg 160 kandidatov šeste generacije še 8 kandidatov pete generacije. Če 
bodo izpolnili svoje obveznosti v predvidenih rokih, bodo z njimi v letu 2022 sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas.  
 
Izredni študij na višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist je do oktobra 2021 
uspešno zaključilo 45 policistov. 
 
V začetku leta 2022 je predvidena javna objava za osmo generacijo 300 kandidatov za policiste, ki se 
bodo izobraževali po višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist [redni študij] in 
bodo sklenili pogodbo o izobraževanju in pogodbo o zaposlitvi s 1. oktobrom 2022. V začetku leta 2022 
je predvidena tudi javna objava za dvanajsto skupino 200 kandidatov za policiste, ki se bodo usposabljali 
po programu usposabljanja za izvajanje nalog državne meje in prvo skupino 60 kandidatov za policiste, 
ki se bodo usposabljali po programu usposabljanja za varovanje objektov ter bodo sklenili pogodbo o 
usposabljanju in pogodbo o zaposlitvi predvidoma s 1. julijem 2022. 
 
Na drugih uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih poteka 88 postopkov za zaposlitev za 
nedoločen čas. Poleg tega so predvidene tudi ponovne zaposlitve v Policiji. 
 
Policiji kadrovski načrt organov državne uprave [v nadaljevanju: kadrovski načrt] v letu 2022 dovoljuje 
8.247 zaposlitev. Število zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt, je 8.444. Dovoljene število zaposlitev 
je preseženo zaradi zaposlovanja pripravnikov in kandidatov za policista, ki pa se v skladu s 7. točko 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10002-7/2020/31 z dne 30. 9. 2021 ne štejejo kot preseganje 
kadrovskega načrta.  
 
 

Razlika med dovoljenim številom zaposlenih po sprejetem kadrovskem načrtu 
in predvidenim številom zaposlenih, ki se štejejo v kadrovski načrt 

 

Leto 
Dovoljeno število 

zaposlenih po 
kadrovskem načrtu 

Število zaposlenih, ki se 
štejejo v kadrovski načrt Razlika*** 

2017 8.186 8.239 −53 
2018 8.294 8.115 179 
2019 8.294 8.170 124 
2020 8.292 8.323 −31 
2021* 8.232 8.444 −212 
2022** 8.247 8.827 −580 

* Podatki, na dan 27. oktobra 2021  
** Upoštevane načrtovane zaposlitve in predvidena prenehanja delovnega razmerja do konca 
leta 2022. 
*** Pozitivna razlika pomeni, da kadrovski načrt ni presežen za navedeno število delovnih 
zaposlenih. Negativna razlika pomeni, da je število zaposlenih preseženo, kar pa je dovoljeno 
zaradi zaposlovanja pripravnikov in kandidatov za policiste.  

 
 
Do konca leta 2021 bo pogoje za upokojitev izpolnjevalo 968 zaposlenih. Ne glede na izpolnjevanje 
pogojev [starostne ali poklicne pokojnine, upokojevanje po 399. členu Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju] se glede na povprečje zadnjih petih let letno upokoji približno 95 zaposlenih. 
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Zaradi drugih razlogov pa delovno razmerje preneha še približno 130 zaposlenim letno. Do konca leta 
2022 je tako predvidenih 265 prenehanj delovnega razmerja [40 do konca leta 2021 in nato še 225 v 
letu 2022].  
 
Policija bo tudi v letu 2022 nadaljevala z aktivno politiko zaposlovanja, skladno z Resolucijo o 
dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo 
[Uradni list Republike Slovenije, št 75/15] ter promocijo zaposlovanja. 
 
Vlada Republike Slovenije je 29. septembra 2021 določila predlog sprememb državnega proračuna za 
leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju je skupaj s spremljajočimi proračunskimi dokumenti 
posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Predloga, ki sta pripravljena v negotovih razmerah, 
povezanih z obvladovanjem epidemije in okrevanjem gospodarstva ter posledično s spremenljivimi 
makroekonomskimi okoliščinami, upoštevata obveznosti za plače in druge izdatke ter prispevke 
delodajalca, s podlago v veljavnih predpisih. 
 
Na predvideno rast sredstev za stroške dela v letu 2022 bo vplivalo:  

 redno napredovanje javnih uslužbencev z začetkom izplačevanja 1. decembra 2021,  

 dvig minimalne plače s 1. januarjem 2022, ki vpliva tako na najnižje plače in na višino regresa 
za letni dopust vseh zaposlenih v javnem sektorju, in 

 povračila stroškov in drugi prejemki javnih uslužbencev, ki so bili dogovorjeni med Vlado 
Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja z Dogovorom o odpravi 
varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku 
izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 
[Uradni list Republike Slovenije, št. 88/21] in veljajo od 1. junija 2021.  

 
V predlogu proračuna so sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za Policijo 
načrtovane glede na dovoljeno število zaposlitev po kadrovskem načrtu. Ta policiji v letu 2022 dovoljuje 
8.247 zaposlitev, ki jih lahko preseže še za število zaposlenih kandidatov za policista. Upoštevano je 
zaposlovanje novih kandidatov za policiste oziroma pripravnikov, saj je zaradi specifičnosti poklica 
policista pravočasno načrtovanje in izvedba programov izobraževanje in usposabljanj nujna, saj se 
odhodi v Policiji pretežno nadomeščajo z zaposlitvijo novih kandidatov za policiste. 
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Priloga 2: Načrt opreme in investicij [proračunska sredstva tip 1]  
 
 

 Namen Nosilec 
Nacionalni 
razvojni 
program 

Proračunska 
postavka  

Proračunska sredstva za 
opremo in investicije  

[v evrih] 

1. 
Oprema poslovnih 
prostorov 20212025 

Ministrstvo za 
notranje 
zadeve, 

Direktorat za 
logistiko in 
nabavo  

1711-20-0011 1228 

 

870.000 

2. 
Investicijsko 
vzdrževanje dela 
20212025 

1711-20-0012 1228 4.235.000 

3. 

Investicijsko 
vzdrževanje in oprema 
Ministrstva za notranje 
zadeve 

1711-20-0002 1228 10.575.255 

4. 
Posebna tehnična 
sredstva Policija 
20212025 

1714-20-0007 

1226 3.564.999 

3.609.999 1228 20.000 

6093 25.000 

5. 
Nakup prevoznih 
sredstev 1714-17-0029 

1226 8.372.700 
10.205.700 

 
1236 1.409.500 

6093 423.500 

6. 
Nakup novih patruljnih 
plovil 1714-19-0003 1226   2.000.000 

7. 
Sanacija strelišča v 
Policijski akademiji v 
Tacnu 

1714-19-0002 1228  2.868.000 

8. 
Začasne tehnične ovire 
na južni meji Republike 
Slovenije 

1714-21-0001 1228   3.000.000 

9. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
uprave Koper 

1714-21-0012 1228   672.170 

10. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Maribor I 

1714-21-0013 1228   1.091.951 

11. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
uprave Maribor 

1714-21-0014 1228   1.944.127 

12. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Ajdovščina 

1714-21-0015 1228   360.263 

13. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Logatec 

1714-21-0016 1228   1.532.377 
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 Namen Nosilec 
Nacionalni 
razvojni 
program 

Proračunska 
postavka  

Proračunska sredstva za 
opremo in investicije  

[v evrih] 

14. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Tolmin 

1714-21-0017 1228   97.104 

15. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Šentjur 

1714-21-0018 1228   100.504 

16. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Trebnje 

1714-21-0019 1228   97.104 

17. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Rače 

1714-21-0020 1228   1.299.850 

18. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Izola 

1714-21-0021 1228   435.510 

19. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Laško 

1714-21-0022 1228   515.495 

20. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Ivančna Gorica 

1714-21-0023 1228   156.092 

21. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Ljubljana Polje 

1714-21-0024 1228   1.079.973 

22. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Ljubljana Center 

1714-21-0025 1228   85.123 

23. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Grosuplje 

1714-21-0026 1228   185.499 

24. 
Novogradnja objekta in 
poligona za Specialno 
enoto 

1714-21-0027 1228   375.673 

25. 
Novogradnja 
Logističnega centra 1714-21-0028 1228   612.667 

26. 
Nadgradnja 
videonadzora na mejnih 
točkah 

1714-21-0031 1228   500.000 

27. Zaščita podatkov 
Generalna 
policijska 

uprava, Urad za 

1714-21-0030 1228   1.637.500 

28. 
Posodobitev obdelave 
tajnih podatkov 1714-21-0032 1228   5.515.000 
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 Namen Nosilec 
Nacionalni 
razvojni 
program 

Proračunska 
postavka  

Proračunska sredstva za 
opremo in investicije  

[v evrih] 

29. 
Informacijsko-
telekomunikacijska 
infrastruktura 

informatiko in 
telekomunikacije 1714-20-0009 1228   5.785.000 

30. 
Oprema za 
komunikacije, varovanje 
in nadzor 

1714-20-0010 1228   602.000 

31. 
Programska in strojna 
informacijska oprema 
IBM 

1714-21-0002 1228   330.000 

32. 

CAPEX – Infrastruktura 
za enotno digitalno 
radijsko omrežje po 
standardu TETRA 

1714-16-0003 9612   2.900.000 

33. 

Nadgradnja 
inštrumentalne opreme 
Nacionalnega 
forenzičnega 
laboratorija 

Generalna 
policijska 
uprava, 

Nacionalni 
forenzični 
laboratorij 

1714-20-0008 1236   753.600 

34. 
Oprema za 
kriminalistično policijo  

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
kriminalistične 

policije 

1714-20-0011 1236   1.335.000 

35. 
Nakup opreme za 
nadzor prometa 

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
uniformirane 

policije  

1714-20-0013 1226   499.750 

36. 
Nakup večnamenskega 
transportnega 
helikopterja 

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
za policijske 
specialnosti 

1714-20-0002 1226   11.000.000 

37. 
Nakup dveh patruljno 
izvidniških helikopterjev 1714-21-0011 1226   3.000.000 

 Skupaj         81.863.286 
Vrednosti po posameznih vsebinah so enake vnosu v sistem SAPPrA za leto 2022 in se lahko glede na realizacijo pogodb v letu 
2021 in prenešene obveznosti v leto 2022 še spreminjajo. 
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Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov:  

 Sanacija strelišča v Policijski akademiji v Tacnu: notranje strelišče Policijske akademije je zastarelo 
in potrebno obnove. V letih 2017 in 2018 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, 
v letu 2019 izveden postopek javnega naročila pa ni bil neuspešen. V letu 2021 je bil podpisan 
sklep o odobritvi noveliranega investicijskega programa in začet ponovni postopek javnega naročila 
za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. V okviru NRP [1714-19-0002] je v letu 
2022 za obnovo zagotovljenih 2.868.000 evrov za izvedbo investicije. 

 Investicijsko vzdrževaIna dela na objektih policije [NRP 1711-20-0012]: v letu 2022 je za to 
načrtovanih 4.235.000 evrov, in sicer za izvedbo naslednjih večjih projektov: sanacijo fasadnega 
ovoja objekta Policijske uprave Murska Sobota, preureditev prostorov v objektih Policijske postaje 
za izravnalne ukrepe Koper in Policijske postaje Vič za ustrezno obravnavo nezakonitih migrantov, 
izgradnjo nadstreška Policijske uprave Celje in dodatnih pesjakov v Enoti vodnikov službenih psov 
Celje, novogradnjo objekta št. 6 ter sanacijo ogrevalnih jaškov in rekonstrukcijo ogrevanja objekta 
Vrtnarija v Sektorju za oskrbo Gotenica, ograditev avtopoligona Policijske akademije in tekališča za 
pse Enote vodnikov službenih psov Murska Sobota ter objektov Policijske postaje Maribor in Postaje 
prometne policije Maribor, klimatizacijo prostorov Policijske postaje Žalec, izdelavo stražarskih hišk, 
menjavo antenskih drogov na objektih policije, zamenjavo stavbnega pohištva na objektih Policijske 
postaje Maribor II in Policijske uprave Nova Gorica, rekonstrukcijo in dozidavo objekta Policijske 
postaje Bežigrad, investicijsko vzdrževalna dela na nekdanjem objektu Policijske uprave Krško, 
sanacijo kotlovnice Policijske postaje Sežana, dokončanje meteorne kanalizacije na parkirišču 
Policijske akademije, sanacijo oken Policijske postaje Ptuj itd. 

 Energetska obnova objektov Policije: v letu 2021 so bile izdelane novelacije investicijske 
dokumentacije za objekte Policijske uprave Celje, Policijske uprave Kranj in Policijske postaje 
Kranjska Gora, za katere je PZI – projektna dokumentacija za izvedbo gradnje že izdelana. Za 
navedene tri lokacije se bodo januarja 2022 na Ministrstvo za infrastrukturo oddale vloge za 
obravnavo odločitve o podpori za operacijo energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja. Po 
odobritvi vloge bo izveden javno naročilo za pridobitev izvajalca gradbeno-obrtniških in 
inštalacijskih del v letih 2022 in 2023. Ker je bilo javno naročilo za izdelovalca projektne 
dokumentacije za energetsko sanacijo sedmih objektov Policijske akademije v letu 2021 neuspešno, 
bo razpis v letu 2022 ponovljen. Izvedba se načrtuje v letih 2022 in 2023. 

 Nakup opreme poslovnih prostorov Policije [NRP 1711-20-0011]: z vsakoletnimi nakupi opreme se 
zamenjuje dotrajana in okvarjena oprema ali pa se le-ta dopolnjuje. V letu 2022 je namenjenih 
870.000 evrov, namenjenih za nakup UPS naprav, pisarniških kontejnerjev, klimatskih naprav, 
pisarniške opreme, opreme delavnic, birotehnične in druge tehnične opreme ter izdelavo pasjih ut. 

 
Posebna tehnična sredstva: za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog je predviden 
nakup kamere za helikopter večjega dosega, svetilk, pilotskih čelad, fotoaparatov, prenosnih digitalnih 
kamere, nočnih in termovizijskih naprav, paralizatorjev in kamer za osebno uporabo, prisilnih sredstev, 
šotorov, detektorjev toksičnih plinov, glasbil, živali in opreme za živali, opreme, namenjene zdravstveni 
preventivi, ter nakupu sredstev za varovanje oseb in objektov, ki jih potrebuje Center za varovanje in 
zaščito Generalne policijske uprave. Za nabavo posebnih tehničnih sredstev Policije je bilo pri pripravi 
predloga proračuna v sistem SAPPrA za leto 2022 vneseno 3.609.999 evrov.  
 
Prevozna sredstva: Minimalno število prevoznih sredstev za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko 
določenih nalog policije je 2.600. Vozni park bi se moral konstanto pomlajevati, kar v preteklih letih 
zaradi pomankanja finančnih sredstev ni bilo izvajano v željeni meri. Posledično je povprečna starost 
voznega parka [na dan 1. oktobra 2021 je bila sedem let] bistveno večja od ciljne povprečne starosti 
petih let. Še vedno preveč prevoznih sredstev izpolnjuje kriterije za izločitev in zamenjavo. Za zaustavitev 
trenda staranja voznega parka policije, upoštevajoč, da se vozila Policije amortizirajo po petih letih, bi 
bilo treba v daljšem časovnem obdobju zagotoviti 5,5 milijonov evrov proračunskih sredstev za približno 
150 novih prevoznih sredstev, kar v prejšnjih letih ni bilo zagotovljeno. V letu 2020 je bila zaradi razmer 
na trgu prodaje prevoznih sredstev, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2, dobavljeno 
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minimalno število novih prevoznih sredstev, kar se je skušalo nadoknaditi z večjim nakupom v letu 2021. 
Zastavljen cilj zaradi razmer na trgu prevoznih sredstev ni v celoti izpolnjen. Za nabavo prevoznih 
sredstev v letu 2022 je bilo pri pripravi predloga proračuna v sistem SAPPrA vneseno 10.205.700 evrov, 
kar naj bi zadošča za nabavo okoli 300 prevoznih sredstev, in sicer: civilnih specialnih patruljnih osebnih 
vozil, civilnih specialnih patruljnih terenskih vozil, specialnih patruljnih motornih koles, specialnih 
patruljnih osebnih vozil, specialnih patruljnih terenskih vozil, civilnih osebnih vozil, specialnih patruljnih 
kombiniranih vozil in ostalih prevoznih sredstev za potrebe operativnega izvajanja zakonskih nalog 
Policije. Prav tako je bilo pri pripravi predloga proračuna v sistem SAPPrA vneseno 2 milijona evrov za 
nakup novega patruljnega plovila. 
 
Novogradnje in rešitve prostorske problematike: Ministrstvo za notranje zadeve in policija sta v letu 
2020 in 2021 začela reševati prostorsko problematiko policijskih postaj, policijskih uprav in specializiranih 
organov. Za navedene objekte je pripravljena investicijska dokumentacija, pridobivajo se zemljišča in 
objekti, začeti so postopki pridobivanja projektantov. Na podlagi projektne dokumentacije bodo v letu 
2022 izvedeni izbori izvajalcev za gradnjo. 
 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in projektov izvedbenih del za dokončanje objekta:  

1. Postaja pomorske policije Koper – 900 m2 

2. Policijski center Logatec – 5.000 m2 

3. upravna stavba Policijske akademije – 500 m2 

4. Policijska postaja Ivančna Gorica – 900 m2 

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in 
projektov izvedbenih del za novogradnjo: 

1. Policijska uprava Koper – 6.000 m2 

2. Specialna enota Šentvid – 7.000 m2 

3. Logistični center Letališča Letališka – 10.000 m2 

4. Policijska uprava Maribor in Policijska postaja Maribor I – 7.000 m2 

5. Policijska postaja Ljubljana Center – 3.000 m2 

Izdelava projektne dokumentacije prilagoditev tipskega projekta na konkretno lokacijo, dokumentacije za 
pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov izvedbenih del za 
novogradnjo majhne policijske postaje – 2. faza: 

1. Policijska postaja Ajdovščina – 1.500 m2 

2. Policijska postaja Tolmin – 1.500 m2 

3. Policijska postaja Rače – 1.500 m2 

4. Policijska postaja Šentjur – 1.500 m2 

5. Policijska postaja Izola – 1.500 m2 

6. Policijska postaja Laško – 1.500 m2 

7. Policijska postaja Ljubljana Center – 1.500 m2 

8. Policijska postaja Trebnje – 1.500 m2 

9. Policijska postaja Grosuplje – 1.000 m2 

Inženir [svetovanje, nadzor, varstvo pri delu]: 

1. Postaja pomorske policije Koper – 900 m2 

2. Policijski center Logatec – 5.000 m2 

3. upravna stavba Policijske akademije – 500 m2 

4. Policijska postaja Ivančna Gorica – 900 m2 
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5. Policijska uprava Koper – 6.000 m2 

6. Specialna enota Šentvid – 7.000 m2 

7. Logistični center Letališča Letališka – 10.000 m2 

8. Policijska uprava Maribor in Policijska postaja Maribor I – 7.000 m2 

9. Policijska postaja Ljubljana Center – 3.000 m2 

10. Policijska postaja Ajdovščina – 1.500 m2 

11. Policijska postaja Tolmin – 1.500 m2 

12. Policijska postaja Rače – 1.500 m2 

13. Policijska postaja Šentjur – 1.500 m2 

14. Policijska postaja Izola – 1.500 m2 

15. Policijska postaja Laško – 1.500 m2 

16. Policijska postaja Center – 1.500 m2 

17. Policijska postaja Trebnje – 1.500 m2 

18. Policijska postaja Grosuplje – 1.000 m2 

Gradnja gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del: 

1. Postaja pomorske policije Koper – 900 m2 

2. Policijski center Logatec – 5.000 m2 

3. Upravna stavba Policijske akademije – 500 m2 

4. Policijska postaja Ivančna Gorica – 900 m2 

5. Policijska uprava Koper – 6.000 m2 

6. Specialna enota Šentvid – 7.000 m2 

7. Logistični center Letališča Letališka – 10.000 m2 

8. Policijska uprava Maribor in Policijska postaja Maribor I – 7.000 m2 

9. Policijska postaja Ljubljana Center – 3.000 m2 

10. Policijska postaja Ajdovščina – 1.500 m2 

11. Policijska postaja Tolmin – 1.500 m2 

12. Policijska postaja Rače – 1.500 m2 

13. Policijska postaja Šentjur – 1.500 m2 

14. Policijska postaja Izola – 1.500 m2 

15. Policijska postaja Laško – 1.500 m2 

16. Policijska postaja Center – 1.500 m2 

17. Policijska postaja Trebnje – 1.500 m2 

18. Policijska postaja Grosuplje – 1.000 m2 
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Priloga 3: Uporabljene kratice in okrajšave 
 
 
Agencija Frontex Evropska agencija za mejno in obalno stražo [angl. European Border 

and Coast Guard Agency] 
AMIF sklad za azil, migracije in vključevanje [angl. Asylum, Migration and 

Integration Fund] 
AMZS Avto-moto zveza Slovenije 
AOP avtomatska obdelava podatkov 
CAF model poslovne odličnosti [angl. Common Assessment Framework] 
CEPOL/Cepol Agencija Evropske Unije za usposabljanje na področju preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj [angl. European Union 
Agency for Law Enforcement Training] 

CRSV PA GPU Center za raziskovanjein socialne veščine v Policijski akademiji 
Generalne policijske uprave 

CTi pobuda za boj proti terorizmu [angl. Counter Terrorism Initiative] 
DARS d.d. Družba za avtoceste v Republiki Slovenija 
DDOKC dnevnik dogodkov Operativno-komunikacijskega centra 
DNK deoksiribonukleinska kislina 
EES sistem vstopa in izstopa [SVI; angl. Entry-Exit System] 
EGS Evropska gospodarska skupnost 
EMPACT Evropska večdiciplinarna platforma za boj proti kriminalu [angl. 

European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats] 
ES Evropska skupnost 
ETIAS evropski sistem potovalnih informacij in dovoljenj [angl. European 

Travel Information and Authorisation System] 
EU Evropska unija 
EUROSUR/Eurosur Evropski sistem varovanja meja [angl. European Border Surveillance 

system] 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
GMASP  splošen večletni strateški okvir [angl. General Multi Annual Strategic 

Plan] 
IISG integrativno upravljanje z notranjo varnostjo [angl. Integrative Internal 

Security Governance] 
IRMA aplikacija za vračanje migrantov [angl. Integrated Return Management 

Aplication] 
IRSI Inšpektorat republike Slovenije za infrastrukturo 
ISCIU Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje 

Policijske akademije Generalne policijske uprave 
ISF-P Sklad za notranjo varnost Evropske unije 
ISO standard kakovost za kontrolne organe 
ITSP informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JAD skupen akcijski dan [angl. Joint Action Day] 
JIT skupna preiskovalna skupina [angl. Joint Investigation Team] 
KISK Kadrovska evidenca [aplikacija na centralnem računalniku] 
Letna/-e usmeritev/-ve MNZ  Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije v letu 

2022 št. 0602-33/2020/1 z dne 29. septembra 2021 s popravkom št. 
0602-33/2021/3 (141-02) z dne 30. septembra 2021 

MCM    mednarodna civilna misija 
MFERAC sistem MFERAC podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na 

finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
MO    mednarodna operacija 
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Moneyval Odbor strokovnjakov za vrednotenje ukrepov za preprečevanje pranja 
denarja in financiranje terorizma, ki deluje v Svetu Evrope [angl. 
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 
Measures and the Financing of Terrorism] 

Načrt dela policije za leto 2020  dokument št. 007-233/2019/60 z dne 29. novembra 2019 
Načrt dela policije za leto 2021  dokument št. 007-198/2020/59 z dne 14. decembra 2020 
NFL Nacionalni forenzični laboratorij 
NRP načrt razvojnih programov 
OAP  operativni akcijski načrt [angl. Operational Action Plan] 
PPIU policijska postaja za izravnalne ukrepe 
SAPPrA spletna aplikacija, namenjena neposrednim uporabnikom državnega 

proračuna za pripravo proračuna, razne analize in pripravo obrazložitev 
zaključnega računa proračuna 

SEPA/Sepa Srednjeevropska policijska akademija [nem. Mitteleuropäische 
Polizeiakademie – MEPA] 

SIENA Europolova mrežna aplikacija za varno izmenjavo podatkov [angl. 
Secure Information Exchange Network Application] 

SVI sistem vstopa in izstopa 
WBCTi pobuda za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu [angl. Western 

Balkan Counter Terrorism Initiative] 
WISDM Interpolov spletni servis za upravljanje podatkov [angl. Web Interpol 

Services for Data Management] 
ZJRM-1 Zakon o varstvu javnega reda in miru 
ZNPPol Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
ZODPol Zakon o organiziranosti in delu v Policiji 
ZOPNI Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 
 
 
 




