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POSLANSTVO, VREDNOTE, VIZIJA 
 
 
Poslanstvo in vizija policije sta bila opredeljena v Resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije 
do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«. Izražati [udejanjiti] se morata v njenih 
prednostnih nalogah in vsaki komunikaciji policista s posamezniki, ne glede na to, ali gre za formalni 
policijski postopek ali opravljanje drugih policijskih nalog.  
 
Poslanstvo policije je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi, preprečevanje in 
obvladovanje varnostnih incidentov, zmanjševanje občutka strahu ljudi pred tem, da postanejo žrtve 
kaznivih ravnanj, in zagotavljanje javnovarnostnih razmer, ki ljudem omogočajo kakovostnejše življenje 
in delo ter splošen družbeni razvoj in blagostanje. V prizadevanju po utrditvi javnega zaupanja je policija 
zavezana k spoštovanju visokih etičnih in strokovnih standardov; ravna častno, pošteno in pregledno, 
ob upoštevanju enakosti vseh ljudi pred zakonom in s spoštovanjem njihovih pravic, svoboščin in 
osebnega dostojanstva. 
 
Vizija policije je, da bo vsem državljanom Republike Slovenije in vsem drugim, ki v njej živijo ali jo 
obiščejo, zagotavljala visoko stopnjo varnosti pred najhujšimi in vsemi drugimi oblikami kriminalitete, 
na podlagi česar bo Slovenija tako v evropskem kot svetovnem merilu prepoznavna kot ena najvarnejših 
držav. Z zmanjševanjem in obvladovanjem varnostnih tveganj bo prispevala k zmanjševanju občutka 
strahu za življenje, ogrožanje telesne integritete in premoženja ljudi ter tako omogočala pogoje za 
nemoteno uživanje temeljnih človekovih pravic, osebnostni in splošni družbeni razvoj. Cilj programa je 
s stalnim in dolgotrajnim dejanskim zagotavljanjem varnosti ljudi v Republiki Sloveniji in na podlagi 
predlaganih ukrepov in dejanj doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varni. 
 
Vrednote in vrline, ki izražajo poslanstvo policije, so zapisane v Kodeksu policijske etike1, ki vsebuje 
temeljna načela ter določa odnose med policisti in odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih 
organizacij in drugih ustanov. Kodeks policijske etike je nadgradnja Kodeksa javnih uslužbencev2 in 
Evropskega kodeksa policijske etike3. Vsi ti dokumenti so, poleg zakonodaje, temeljno vodilo policistom 
in policistkam pri izvajanju njihovih nalog. 
 
 
  

                                                      
 
1  Kodeks policijske etike je bil sprejet 9. oktobra 2008.  
2  Kodeks ravnanja javnih uslužbencev [Uradni list RS, št. 8/01]. 
3  Priporočilo Rec [2001] 10 Odbora ministrov državam članicam o Evropskem kodeksu policijske etike [Odbor ministrov ga je 

sprejel 19. septembra 2001 na 765. sestanku namestnikov ministrov]. 
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1. PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ 
Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sonosilci Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij, Uprava avtocestne 
policije4, Uprava uniformirane policije in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

 število odkritih storilcev kaznivih dejanj na 
avtocestah in hitrih cestah 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-06 [prizorišče kaznivega 
dejanja – avtocesta ali hitra cesta] 

 število posameznih vrst dejavnosti slovenske 
policije v projektih Evropske večdisciplinarne 
platforme proti grožnjam kriminala EMPACT 
2022+ [nosilec projektov, sodelovanje, 
posredovane informacije, skupne akcije] in 
število mednarodnih policijskih preiskav 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Europola 

 število in vrsta aktivnosti v okviru 
medinstitucionalnega modela za odkrivanje in 
spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o vrsti in datumu izvedene 
aktivnosti 

 število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist, število korupcijskih kaznivih dejanj ter 
število kaznivih dejanj na škodo finančnih 
sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, v 
primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem  

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika: 
 KRIM-STAT-57 [kazniva dejanja, ki presegajo 

veliko premoženjsko korist] 
 KRIM-STAT-01 [kazniva dejanja po 229., 249. 

in 257. a členu Kazenskega zakonika = 
kazniva dejanja na škodo finančnih sredstev 
Slovenije in Evropske unije] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – 01 Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete – KRIM 19 [korupcijska 
kazniva dejanja] 

 število izvedenih finančnih preiskav na področju 
gospodarske, organizirane in splošne 
kriminalitete v primerjavi s preteklim 
srednjeročnim obdobjem  

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Posebne policijske evidence – Finančne 
preiskave – FINPR01–FINPR05 in FINPR05L 

 spremenjena normativna ureditev delovanja 
specializiranih preiskovalnih skupin 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o predlaganih 
spremembah 

 posodobljena kriminalistična tehnična in 
forenzična oprema ter strojna in analitska 
programska orodja za potrebe kriminalistične 
analitike 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nakupu tovrstne opreme 
[materialno knjigovodstvo] 

 dovolj usposobljenih preiskovalcev in opreme za 
preiskavo elektronskih naprav in analizo 
elektronskih podatkov  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz informacijskega sistema Centra za 
izpopolnjevanje in usposabljanje – ISCIU] 

 prenos rezultatov ciljno raziskovalnih projektov o 
objavah gradiv s spolnimi zlorabami otrok v 
preiskovalno dejavnost 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

                                                      
 
4  Med pripravo načrta dela policije za leto 2023 je bila pripravljena sprememba Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki je vključevala tudi ukinitev Uprave avtocestne policije. 
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 število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora 
na družbenih omrežjih v Sloveniji 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-01 [uporabljena sredstva 
– vrsta: internet; 297. člen Kazenskega zakonika] 

 število izvedenih izpopolnjevanj in delež 
policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s 
področja kazensko procesnih pravil preiskovanja 
kaznivih dejanj 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

 spremenjen akt o notranji organizaciji glede 
vloge in položaja Nacionalnega preiskovalnega 
urada [NPU] 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve o spremembi Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji, ki se nanašajo na Nacionalni 
preiskovalni urad, 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o drugih spremenjenih 
aktih: 
 Navodilu o določitvi kaznivih dejanj, ki jih 

preiskuje Nacionalni preiskovalni urad, 
 Navodilu o medsebojnem obveščanju, 

izmenjavi informacij in sodelovanju 
Nacionalnega preiskovalnega urada z drugimi 
policijskimi enotami in 

 novih usmeritvah za popis prilog kazenske 
ovadbe. 

 spremembe in dopolnitve Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji [ZODPol] in 
Uredbe o sodelovanju5 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Službe generalnega 
direktorja policije o predlaganih spremembah in 
dopolnitvah ZODPol, 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za policijo in druge varnostne naloge 
o uredbi 

 spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora [ZOPNI] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o predlaganih 
spremembah  

 uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s 
preiskovanjem najzahtevnejših kaznivih dejanj in 
zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega 
urada v javnomnenjske raziskave in je dosežena 
ocena zaupanja najmanj4 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o: 
 uvedbi dodatnih kazalnikov v javnomnenjsko 

raziskavo, 
 rezultatih izvedene javnomnenjske raziskave o 

ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu 
policije v 2024 in 2026 

 
 
  

                                                      
 
5  Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu 

storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin [Uradni list Republike Slovenije, št. 83/10, 
28/21 in 87/22]. 
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Naloga 1.0.1 Krepitev odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj s področja nezakonitih migracij 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.3: Okrepiti mora aktivnosti za odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj s področja ilegalnih migracij, pri tem pa intenzivno 
ugotavljati tudi morebitne elemente trgovine z ljudmi;  

 Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija [a 
alineja]; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije, 

Specializirani enoti za nadzor državne meje I in II,  
 policijske uprave, sektorji kriminalistične policije in policijske postaje; 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število prijetih tihotapcev ljudi 
2. število potencialnih žrtev trgovine z ljudmi med nezakonitimi migranti 

 
 

Naloga 1.0.2 Odkrivanje in preiskovanje vseh oblik trgovine z ljudmi in ozaveščanje žrtev 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Vzpodbujati mora žrtve kaznivih dejanj, zlasti žrtve 
nasilja v družini, spolnih deliktov, zalezovanja in vseh oblik trgovine z ljudmi,6 da 
naznanijo kazniva dejanja, pri tem pa naj v največji možni meri prepreči njihovo 
ponovno viktimizacijo. Ozaveščanje o nujnosti prijave kaznivih dejanj mora biti 
naslovljeno tudi na morebitne osebe, katerim se žrtve zaupajo, ker se same pogosto 
ne želijo izpostaviti;  

 Strategija razvoja Slovenije 2030, Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija [a 
in b alineja]; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za splošno 

kriminaliteto in  
 policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število obravnavanih žrtev trgovine z ljudmi 
2. število oseb, vključenih v programe zaščite in pomoči 
3. posodobljene usmeritve za obravnavo kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in njihova objava na intranetu  
4. vsaj 4 izvedena usposabljanja s področja trgovine z ljudmi 
5. število udeležencev usposabljanj 

 
 
  

                                                      
 
6  V zadnjih letih so aktualne različne pojavne oblike trgovine z ljudmi, med njimi tudi izkoriščanje prisilnega dela in kazniva 

dejanja v kibernetskem prostoru, pri čemer Slovenija ni bila zgolj tranzitna, ampak tudi ciljna država. 
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Naloga 1.0.3 Povečanje učinkovitosti in profesionalizacije pridobivanja in vrednotenja informacij 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.8: Na področju kriminalističnega pridobivanja in 
vrednotenja informacij mora vodstvo policije izvesti ustrezne ukrepe za večjo 
učinkovitost in profesionalizacijo pridobivanja in vrednotenja informacij, ob 
upoštevanju ugotovitev delovne skupine, ki bo proučila učinke zadnje izvedene 
reorganizacije; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.11 Obveščevalno vodeno 
policijsko delovanje. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza kriminalističnoobveščevalne dejavnosti na regionalni ravni na vseh policijskih upravah 
[do konca junija 2023] 

2. pripravljene usmeritve [do konca junija 2023] 
3. število operativnih informacij, pridobljenih od informatorjev [in ob koncu leta primerjava s povprečjem 

prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022] 
4. vsaj eno izvedeno usposabljanje za pridobivanje in vrednotenje informacij 
5. število udeležencev usposabljanja 

 
 

Naloga 1.0.4 Posodobitev navodila za delo z informatorji in izdelava priročnikov za področje 
kriminalističnoobveščevalne dejavnosti 

Podlaga 

 Prenos naloge 1.3.1 iz Načrta dela policije za leto 2021 in za leto 2022; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 

policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.11 Obveščevalno vodeno 
policijsko delovanje. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči policijske uprave  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelano novo navodilo za delo z informatorji 
2. izdelan priročnik za delo z informatorji 
3. izdelan priročnik za kriminalistično analitiko 

 
 

Naloga 1.0.5 Vzpostavitev interaktivnih strani s preventivnim gradivom za otroke na 
www.policija.si  
Podlaga Prenos naloge 1.0.6 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–december 

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

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

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan načrt objave interaktivnega preventivnega gradiva na www.policija.si 
2. izdelano interaktivno preventivno gradivo 
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Naloga 1.0.6 Ureditev evidenc DNK, daktiloskopiranih in fotografiranih oseb 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 1.5: Zagotoviti mora ažurno vodenje t. i. forenzičnih evidenc 
[evidenco preiskav DNK, daktiloskopiranih oseb, fotografiranih oseb, fotorobotov, 
pogrešanih oseb in neidentificiranih trupel] z ustreznimi avtomatskimi kontrolami v 
informacijskem sistemu. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 

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

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza obstoječih organizacijskih in informacijskih rešitev v policiji 
2. izdelana analiza izmenjave podatkov policije s tožilstvom in sodiščem 
3. predlagana rešitev za ažurno vodenje forenzičnih evidenc, ki zajema tudi izmenjavo podatkov s 

tožilstvom in sodiščem 
4. uveljavljena rešitev v informacijskem sistemu policije in njena uporaba  
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1.1. Mednarodno policijsko sodelovanje ter izvajanje prednostnih nalog Evropske unije v 
boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu v okviru Evropske 
večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala [EMPACT 2022+] 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [druga in štirinajsta alinea 1. strateškega cilja, 
druga in deseta alinea 4. strateškega cilja], da policija mora: 
 še naprej sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav 

članic EU, institucij EU, agencij in partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot 
projekti Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala 
[EMPACT 2022+], 

 na področju preprečevanja in odkrivanja kibernetskega kriminala zagotoviti 
proaktivno delo ter ob zaznavi kaznivega dejanja dosledno zagotoviti 
izvedbo prvih nujnih ukrepov za zaščito žrtve [oškodovanca] ter 
zavarovanje dokazov, 

 integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi 
načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa [EES] v letu 2022 in sistema 
potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023, 

 zaradi omejevanja in preprečevanja nedovoljenih migracij ter čezmejne 
kriminalitete nadaljevati sodelovanje z agencijo Frontex, s policijami 
sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s policijami držav JV 
Evrope; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023; 

 Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim 
dejanjem in organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025 
(9184/21), ki jih je Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; 

 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in drugi kazalnik 4. strateškega cilja:  
 število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih Evropske 

večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala EMPACT 2022+ 
[nosilec projektov, sodelovanje, posredovane informacije, skupne akcije] in  
število mednarodnih policijskih preiskav;  

 uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, 
 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje ter 
 Europol, agencija Frontex in Interpol. 

Obdobje izvedbe 2023-2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število posameznih vrst dejavnosti slovenske 
policije v projektih EMPACT 2022+ [nosilec 
projektov, sodelovanje, posredovane informacije, 
skupne akcije] in število mednarodnih policijskih 
preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Europola 

2. število kaznivih dejanj organizirane kriminalitete v 
primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem 

 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – 01 Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete – KRIM 20 

3. število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja 
meja ali ozemlja in številu osumljencev za ta 
kazniva dejanja [sprovajalcih] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – 01 Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete – KRIM 28 [za število 
kaznivih dejanj] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za število sprovajalcev] 
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4. uspešno uveden sistem ETIAS  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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]; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1: število posameznih 

vrst dejavnosti slovenske policije v projektih Evropske večdisciplinarne platforme 
proti grožnjam kriminala EMPACT 2022+ [nosilec projektov, sodelovanje, 
posredovane informacije, skupne akcije] in število mednarodnih policijskih preiskav. 

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,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt TERMINAL7 in APATE 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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 10: Zaupanja vreden pravni sistem in Cilj 11: 
Varna in globalno odgovorna Slovenija [a alineja]; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

                                                      
 
7  Pisanje imen analitičnih projektov je povzeto po Europolu. 



14 
 
 

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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt MTIC fraud 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. 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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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 10: Zaupanja vreden pravni sistem in Cilj 11: 
Varna in globalno odgovorna Slovenija [a alineja]; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt SUSTRANS 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 
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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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt SMOKE 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. 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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt CYBORG 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 
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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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt TWINS 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. 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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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 9: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri [d 
alineja] in Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija [a alineja]; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt ENVICRIME 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 
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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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol.. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt FURTUM 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. 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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt HIGH RISK 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 26. maja 2021; 

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023 [ReNPPZK19–23], poglavje 6.9.4.1; 

 GMASP; 
 OAP; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.1. 

Čas izvedbe januar–december 

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

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

 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt DRUG CRIME8 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 

Naloga 1.1.11 Sodelovanje v EMPACT projektu: trgovina z ljudmi 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.3: Okrepiti mora aktivnosti za odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj s področja ilegalnih migracij, pri tem pa intenzivno 
ugotavljati tudi morebitne elemente trgovine z ljudmi; 

 Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem 
in organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022-2025 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt PHOENIX 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 

 
 
  

                                                      
 
8  Januarja 2023 se dosedanji analitični projekti Cola, Heroin, Cannabis, Synergy združujejo v analitični projekt  Drug Crime. 
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Naloga 1.1.12 Sodelovanje v EMPACT projektu: nedovoljene migracije 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.3: Okrepiti mora aktivnosti za odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj s področja ilegalnih migracij, pri tem pa intenzivno 
ugotavljati tudi morebitne elemente trgovine z ljudmi; 

 Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem 
in organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022-2025 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt MIGRANT SMUGGLING 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. 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 (9184/21), ki jih je 
Svet odobril na 3796. seji 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; 
 drugi kazalnik 1. strateškega cilja in prvi 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, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, Europol. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije [nosilec, sonosilec, sodelovanje …] 
2. število prispevkov v analitični projekt WEAPONS & EXPLOSIVES 
3. število skupnih akcij [JAD] s sodelovanjem slovenske policije 
4. število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije 
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Naloga 1.1.14 Vzpostavitev sistema ETIAS 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.9: Policija naj nadaljuje z vzpostavitvijo delovanja sistema 
ETIAS in ostalih aktivnostih s področja interoperabilnosti, skozi katerega se bo uvedlo 
elektronsko preverjanje vstopnih pogojev državljanov tretjih držav iz brezvizumskih 
držav v schengensko območje; 

 četrti kazalnik programa 1.1: uspešno uveden sistem ETIAS; 
 drugi kazalnik 4. strateškega cilja: uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS; 
 drugi kazalnik programa 4.1: uvedena sistema EES in ETIAS; 
 deseti kazalnik programa 6.7: vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System 

[EES] in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System 
[ETIAS] ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov; 

 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]; 

 sklep št. 024-19/2020/13 z dne 30. septembra 2022 o imenovanju delovne skupine 
za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve – ETIAS;  

 Prenos naloge 1.5.1 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
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, 

 Delovna skupina za vzpostavitev evropskega sistema za potovalne informacije in 
odobritve – ETIAS, in 

 Ministrstvo za infrastrukturo. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije [ETIAS SW, ETIAS WL, zagotovljeni potrebni dostopi 
[Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Urad za informatiko in telekomunikacije] 

2. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [nabava in instalacija informacijske-
telekomunikacijske opreme, razvoj aplikativnih rešitev, izobraževanje uporabnikov in izvedba 
potrebnih testiranj] [Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Urad za informatiko 
in telekomunikacije] 

3. vzpostavljen sistem ETIAS [predvidoma november 2023; realizacija je odvisna od Evropske unije in 
njenih agencij] [Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno 
policijsko sodelovanje] 

4. število predlogov za spremembo nacionalnih pravnih aktov in kratek povzetek predlaganih sprememb 
[Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za mednarodno policijsko 
sodelovanje] 

 
 

Naloga 1.1.15 Nadgradnja izmenjave podatkov z Interpolom za ukradena vozila in predmete  
Podlaga Prenos naloge 1.5.2 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
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  
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1.2. Prednostno odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete, korupcije, izvajanje 
finančnih preiskav ter krepitev sodelovanja z drugimi organi  

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [četrta, peta, šesta, sedma, osma, šestnajsta in 
sedemnajsta alinea 1. strateškega cilja], da policija mora: 
 prednostno odkrivati in preiskovati korupcijska kazniva dejanja na 

področjih, na katerih so korupcijska tveganja velika, še posebej na 
področjih, kot so na primer večje investicijske naložbe in projekti ter s tem 
povezana javna naročila na evropski, državni in lokalni ravni, 

 posebno pozornost nameniti odkrivanju kaznivih dejanj v škodo finančnih 
sredstev Republike Slovenije in Evropske unije, tako glede zlorab sredstev 
kot neplačila predpisanih obveznosti, 

 posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju težjih oblik 
gospodarske kriminalitete z veliko premoženjsko koristjo,  

 posebno pozornost nameniti iskanju, odkrivanju in sledenju protipravno 
pridobljene premoženjske koristi, s ciljem začasnega zavarovanja in 
končnega odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 
na področjih gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete, 

 z vidika večje učinkovitosti proučiti in predlagati spremembe in dopolnitve 
Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 

 okrepiti proaktivnost pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj z 
drugimi državnimi organi ter proaktivno pristopiti k ustanavljanju in 
delovanju specializiranih preiskovalnih skupin ter 

 proučiti in predlagati normativne spremembe glede učinkovitosti dela 
specializiranih preiskovalnih skupin; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol];  

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023; 

 Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji; 
 Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 10 Zaupanja vreden pravni sistem 

[točka e] ter 
 četrti, peti, šesti in štirinajsti kazalnik 1. srednjeročnega cilja: 

 število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki 
presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih dejanj 
ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije 
in Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, 

  število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane 
in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem, 

  spremenjena normativna ureditev delovanja specializiranih preiskovalnih 
skupin in 

 spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

 Policijske uprave,  
 Delovne skupine za spremljanje izvajanja Uredbe o sodelovanju, 
 Državno tožilstvo, Finančna uprava Republike Slovenije, Urad za 

preprečevanje pranja denarja, Komisija za preprečevanje korupcije ter 
 Evropsko javno tožilstvo in drugi organi. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-57 [kazniva dejanja, ki 
presegajo veliko premoženjsko korist] 
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korist v primerjavi s preteklim srednjeročnim 
obdobjem  

2. število korupcijskih kaznivih dejanj v primerjavi s 
preteklim srednjeročnim obdobjem 

 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – 01 Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete – KRIM 19  

3. število kaznivih dejanj na škodo finančnih 
sredstev Republike Slovenije in Evropske unije v 
primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-01 [kazniva dejanja po 
229., 249. in 257. a členu Kazenskega zakonika] 

4. število izvedenih finančnih preiskav na področju 
gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete 
v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Posebne policijske evidence – Finančne 
preiskave – FINPR01–FINPR05 in FINPR05L 

5. število predlogov in število novoustanovljenih 
specializiranih preiskovalnih skupin 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

6. izdelana analiza delovanja specializiranih 
preiskovalnih skupin in morebitne predlagane 
spremembe normativne ureditve 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o izdelani analizi [datum in 
številka dokumenta] 

7. število predlogov in število novoustanovljenih 
finančnih preiskovalnih skupin 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

8. izdelana analiza delovanja policije pri izvajanju 
ZOPNI in morebitne predlagane spremembe in 
dopolnitve ZOPNI 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o izdelani analizi [datum in 
številka dokumenta] 

9. število predlogov in število pripravljenih 
kriminalistično analitskih izdelkov s področja 
odkrivanja in preiskovanja korupcijske 
kriminalitete 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
 

Naloga 1.2.1 Prednostna obravnava težjih oblik gospodarskih kaznivih dejanj z veliko 
premoženjsko koristjo in kaznivih dejanj varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in 
Evropske unije ter okrepitev sodelovanja z drugimi pristojnimi organi, institucijami in Evropskim 
javnim tožilstvom [EJT]9 in vzpodbujanje dela v specializiranih preiskovalnih skupinah [SPS]  

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.4: Posebno pozornost naj policija usmeri odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj z veliko premoženjsko koristjo v škodo finančnih 
sredstev RS in Evropske unije (EU), zlasti na področjih, na katerih so korupcijska 
tveganja velika. Pri tem naj nadaljuje z aktivnim sodelovanjem tudi z evropskim 
delegiranim tožilcem; 

 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; 

 četrti kazalnik 1. strateškega cilja: število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih 
dejanj ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in 
Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem; 

 prvi, tretji in peti kazalnik programa 1.2: 
 število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko 

premoženjsko korist v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem,  
 število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in 

Evropske unije v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem,  
 število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin. 

Čas izvedbe januar–december 
                                                      
 
9  Evropsko javno tožilstvo 
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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. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 

korist [in ob koncu leta primerjava s povprečjem prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022] 
2. število obravnavanih kaznivih dejanj v škodo proračuna Slovenije in Evropske unije [in ob koncu leta 

primerjava s povprečjem prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022] 
3. število izvedenih sestankov z drugimi pristojnimi organi in institucijami  
4. število predlogov in število novoustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin 
5. število obravnavanih zadev EJT 

 
 

Naloga 1.2.2 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; 

 peti kazalnik 1. strateškega cilja: število izvedenih finančnih preiskav na področju 
gospodarske, organizirane in splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim 
srednjeročnim obdobjem; 

 četrti, sedmi in osmi kazalnik programa 1.2: 
 število izvedenih finančnih preiskav na področju gospodarske, organizirane in 

splošne kriminalitete v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem,  
 število predlogov in število novoustanovljenih finančnih preiskovalnih skupin,  
 izdelana analiza delovanja policije pri izvajanju ZOPNI in morebitne predlagane 

spremembe in dopolnitve ZOPNI. 
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 2022 
2. število izvedenih finančnih preiskav po Zakonu o kazenskem postopku, ločeno po področjih: 

gospodarska, splošna in organizirana kriminaliteta [in ob koncu leta primerjava s povprečjem 
prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022] 

3. število predlogov policije za uvedbo finančnih preiskav po Zakonu o odvzemu premoženja 
nezakonitega izvora [ZOPNI] 

4. število novoustanovljenih finančnih preiskovalnih skupin 
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Naloga 1.2.3 Prednostna obravnava korupcijskih kaznivih dejanj na področjih z velikimi 
korupcijskimi tveganji, še posebej pri večjih investicijskih naložbah in projektih ter s tem 
povezanimi javnimi naročili  

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.4: Posebno pozornost naj policija usmeri odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj z veliko premoženjsko koristjo v škodo finančnih 
sredstev RS in Evropske unije [EU], zlasti na področjih, na katerih so korupcijska 
tveganja velika. Pri tem naj nadaljuje z aktivnim sodelovanjem tudi z evropskim 
delegiranim tožilcem; 

 Strategija razvoja Slovenije 2030, poglavje 3.10; 
 Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji [Uradni list RS, št. 85/04]; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 

policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
 četrti kazalnik 1. strateškega cilja: število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 

kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko korist, število korupcijskih kaznivih 
dejanj ter število kaznivih dejanj na škodo finančnih sredstev Republike Slovenije in 
Evropske unije, v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem; 

 drugi in deveti kazalnik programa 1.2: število korupcijskih kaznivih dejanj v 
primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem in število predlogov in število 
pripravljenih kriminalistično analitskih izdelkov s področja odkrivanja in preiskovanja 
korupcijske kriminalitete. 

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. število korupcijskih kaznivih dejanj [in ob koncu leta primerjava s povprečjem prejšnjega 

srednjeročnega obdobja 2018–2022] 
2. število predlogov za pripravo kriminalističnega analitskega izdelka s področja odkrivanja in 

preiskovanja korupcijske kriminalitete in število pripravljenih izdelkov [ob koncu leta primerjava z 
letom 2022] 
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1.3. Krepitev dejavnosti za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje s 
terorizmom in nasilnim ekstremizmom povezanih dejanj in radikalizacije 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [tretja in enajsta alinea 1. strateškega cilja], da 
policija mora: 
  spodbujati razvoj in izvajanje medinstitucionalnega modela za odkrivanje in 

spremljanje radikalizacije v Sloveniji ter sodelovati pri tem, 
   načrtovati aktivnosti za preprečevanje terorističnih dejanj ter učinkovito 

odzivanje v primeru terorističnega dogodka; 
 Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 

22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019; 
 Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021- 

2023 z dne 27. januarja 2022; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol];  
 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

obdobje 2019–2023; 
 Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna 

Slovenija [točki a in b]; 
 tretji in deseti kazalnik 1. strateškega cilja: 

 število in vrsta aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za 
odkrivanje in spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji in 

 število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora na družbenih omrežjih v 
Sloveniji. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava 
uniformirane policije, Urad za informatiko in telekomunikacije ter Policijska 
akademija,  

 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje, 
 Ministrstvo za obrambo in Slovenska obveščevalno varnostna agencija ter 
 Europol in Interpol. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število in vrsta aktivnosti v okviru 
medinstitucionalnega modela za odkrivanje in 
spremljanje primerov radikalizacije v Sloveniji  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

2. število usposabljanj za odkrivanje in spremljanje 
radikalizacije in število udeleženih policistov 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

3. število štabnih vaj za odzivanje v primeru 
terorističnega ogrožanja s sodelovanjem 
slovenske policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [vključno z datumi izvedbe 
štabnih vaj] 

4. število in vrsta aktivnosti v okviru mednarodnega 
policijskega sodelovanja za odkrivanje in 
preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu in vrsti aktivnosti 
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Naloga 1.3.1 Nadaljevanje krepitve vse-skupnostnega preprečevanja radikalizacije, ki vodi v 
terorizem in nasilni ekstremizem  

Podlaga 

 Nacionalna strategija za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma št. 
22100-2/2019/4 z dne 5. decembra 2019; 

 Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021–2023 z dne 
27. januarja 2022; 

 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; 

 tretji kazalnik 1. strateškega cilja in četrti kazalnik programa 1.3: število in vrsta 
aktivnosti v okviru medinstitucionalnega modela za odkrivanje in spremljanje 
primerov radikalizacije v Sloveniji. 

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. število in vrsta aktivnosti za dvig ozaveščenosti 
2. število in vrsta aktivnosti za vzpostavljanje medsebojnega med-agencijskega in vse-skupnostnega 

sodelovanja  
 
 

Naloga 1.3.2 Izvedba štabne vaje v sklopu EU-projekta APPRAISE10 o pripravljenosti policije v 
primeru terorističnega napada  

Podlaga 

 Sklep o imenovanju Delovne skupine za izvedbo EU projekta APPRAISE št. 024-
41/2022/2 z dne 7.marca 2022; 

 tretji kazalnik programa 1.3: število štabnih vaj za odzivanje v primeru terorističnega 
ogrožanja s sodelovanjem slovenske policije. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Ministrstvo za notranje zadeve,  
 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ter 
 zunanji partnerji EU-projekta APPRAISE. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena štabna vaja 
2. pripravljeni predlogi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti 

 
 
  

                                                      
 
10  Več na https://appraise-h2020.eu/. 
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Naloga 1.3.3 Ohranitev partnerskega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana v okviru 
IISG/WBCTi 

Podlaga 

 Zaključki Proces Brdo, sprejeti 8. septembra 2017; 
 četrti kazalnik programa 1.3: število in vrsta aktivnosti v okviru mednarodnega 

policijskega sodelovanja za odkrivanje in preprečevanje terorizma in nasilnega 
ekstremizma. 

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, 

 Europol,  
 države članice Evropske unije in tretje države. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih aktivnosti [delavnic, posvetov, konferenc, delovnih sestankov] 
2. število in vrsta udeležencev in sodelujočih 
3. število in vrsta aktivnosti za uveljavljanje novih in dobrih praks 
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1.4. Učinkovito odkrivanje in preiskovanje kibernetske kriminalitete in digitalna forenzika 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [deveta, deseta, dvanajsta in štirinajsta alinea 1. 
strateškega cilja], da policija mora: 
 pri preiskovanju spolnih zlorab otrok prek spleta izvajati tudi 

identifikacijske postopke žrtev, kar je najvišja prednostna naloga vseh 
držav in njihovih preiskovalnih agencij, za kar bo treba vzpostaviti 
nacionalno bazo gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb, v katero se 
vključijo tudi rezultati CRP s tega področja, 

 izboljšati odkrivanje sovražnega govora na družbenih omrežjih kot 
kaznivega dejanja in njegovo razmejitev s sovražnim govorom kot 
prekrškom oziroma svobodo izražanja, tudi v povezavi s procesi odkrivanja 
in odvračanja od radikalizacije, ki vodi v nasilje, 

 zaradi vse večjega obsega preiskav elektronskih naprav in analiz 
elektronskih podatkov ter vse večjih potreb po analizi večjih količin 
nestrukturiranih podatkov, zagotoviti ustrezna sredstva in opremo 

 na področju preprečevanja in odkrivanja kibernetskega kriminala zagotoviti 
proaktivno delo ter ob zaznavi kaznivega dejanja dosledno zagotoviti 
izvedbo prvih nujnih ukrepov za zaščito žrtve [oškodovanca] ter 
zavarovanje dokazov;  

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol];  

 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2019–2023; 

 Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna 
Slovenija [točki b in c]; 

 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2021 o strategiji EU za 
kibernetsko varnost v digitalnem desetletju (2021/2568(RSP)); 

 Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok COM/2020/607; 
 sedmi, osmi in deveti kazalnik 1. srednjeročnega cilja: 

  posodobljena analitska programska orodja za potrebe kriminalistične 
analitike, 

  dovolj usposobljenih preiskovalcev in opreme za preiskavo elektronskih 
naprav in analizo elektronskih podatkov in 

  prenos rezultatov CRP o objavah gradiv s spolnimi zlorabami otrok v 
preiskovalno dejavnost. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko 
in telekomunikacije ter Policijska akademija,  

 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko, 
 državno tožilstvo,  
 Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT ter 
 Europol in Interpol.  

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izdelana analiza normativne in organizacijske 
ureditve preiskovanja kibernetske kriminalitete in 
morebitne predlagane spremembe 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o izdelani analizi [datum in 
številka dokumenta] in predlaganih spremembah 

2. vzpostavljen sistem za spremljanje sovražnega 
govora kot kaznivega ravnanja na spletu 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za kazniva dejanja] in 
Uprave uniformirane policije [za prekrške] ter 
Urada za informatiko in telekomunikacije [o 
informacijsko podprtem sistemu] 
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3. vzpostavljena nacionalna baza gradiva spolnih 
zlorab otrok za učinkovito preiskovanje in 
identifikacijo žrtev 

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

4. prenos rezultatov CRP o objavah gradiv s spolnimi 
zlorabami otrok v preiskovalno dejavnost 

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

5. število identificiranih otrok iz gradiva, ki prikazuje 
njihovo spolno zlorabo 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije  

6. število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete 
 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 

nova metodologija – KRIM23 

7. število odkritih kaznivih dejanj sovražnega govora 
na družbenih omrežjih v Sloveniji 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-01 [uporabljena sredstva 
– vrsta: internet; 297. člen Kazenskega zakonika] 

8. delež usposobljenih preiskovalcev za digitalno 
forenziko in kibernetsko kriminaliteto ter delež 
policistov, usposobljenih za analizo večjih količin 
nestrukturiranih podatkov11 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

9. število in vrsta nabavljene potrebne strojne in 
programske opreme za digitalno forenziko12 in 
kriminalistično analitiko13 

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

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nabavljeni opremi 

 
 

Naloga 1.4.1 Nadgradnja obstoječega specializiranega operativnega sistema in vzpostavitev 
novega, ki omogočata pridobivanje dokaznega gradiva, kadar storilci kaznivih dejanj uporabljajo 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Podlaga Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2021 o strategiji EU za kibernetsko 
varnost v digitalnem desetletju (2021/2568(RSP). 

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

Sodelujoči  Policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. posodobljen in nov specializiran operativni sistem, ki omogočata pridobivanje dokaznega gradiva, 

kadar storilci kaznivih dejanj uporabljajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 
 
  

                                                      
 
11  Delež usposobljenih policistov za digitalno forenziko in kibernetsko kriminaliteto se bo računal glede na število vseh 

preiskovalcev na državni [Center za računalniško preiskovanje] in regionalni ravni [oddelki za računalniško preiskovanje], 
delež usposobljenih policistov za analizo večjih količin podatkov, pa glede na število vseh zaposlenih analitikov na državni 
[Center za kriminalistično-obveščevalno dejavnost] in regionalni ravni [oddelki za kriminalistično-obveščevalno dejavnost]. 

12  Tj. za preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov. 
13  Tj. za analizo večjih količin nestrukturiranih podatkov. 
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Naloga 1.4.2 Razvoj programske opreme za analitsko obdelavo nestrukturiranih prostorskih 
podatkov 

Podlaga 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.11 Obveščevalno vodeno 
policijsko delovanje; 

 sedmi kazalnik 1. strateškega cilja: posodobljena kriminalistična tehnična in 
forenzična oprema ter strojna in analitska programska orodja za potrebe 
kriminalistične analitike; 

 deveti kazalnik programa 1.4: število in vrsta nabavljene potrebne strojne in 
programske opreme za digitalno forenziko in kriminalistično analitiko. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči Ministrstvo z notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. nadgradnja programske opreme za obdelavo prostorskih podatkov 
 
 

Naloga 1.4.3 Krepitev zmogljivosti enot za računalniško preiskovanje  

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.7: Zaradi porasta preiskovalnih opravil na področju 
digitalne forenzike, naj policija pripravi temelje za ustanovitev oddelkov za 
računalniško preiskovanje na policijskih upravah v Novi Gorici in Murski Soboti. 
Prouči naj tudi dosedanjo organiziranost teh oddelkov; 

 osmi kazalnik 1. strateškega cilja: dovolj usposobljenih preiskovalcev in opreme za 
preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov; 

 šesti, osmi in deveti kazalnik programa 1.4: 
 število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete,  
 delež usposobljenih preiskovalcev za digitalno forenziko in kibernetsko kriminaliteto 

ter delež policistov, usposobljenih za analizo večjih količin nestrukturiranih podatkov, 
 število in vrsta nabavljene potrebne strojne in programske opreme za digitalno 

forenziko in kriminalistično analitiko. 
Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

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

 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter Urad za 

javna naročila in nabavo. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljen utemeljen predlog [izhodišča] za sistemske organizacijske spremembe na področju 
računalniškega preiskovanja v vseh sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav 

2. ustanovljen oddelek za računalniško preiskovanje v sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav 
Nova Gorica in Murska Sobota in dodatna delovna mesta v obstoječih enotah za računalniško 
preiskovanje [normativna sprememba Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji in njegove priloge 2 [sistemizacija delovnih mest]]  

3. število in vrsta nabavljene opreme 
4. izvedeni vsaj 2 usposabljanji 
5. delež usposobljenih policistov za digitalno forenziko in kibernetsko kriminaliteto 
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Naloga 1.4.4 Aktivnosti za izgradnjo nacionalne elektronske baze [evidence] gradiv spolnega 
izkoriščanja mladoletnih oseb  
Podlaga Prenos naloge 1.5.4 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije,  
 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter  
 Europol in Interpol. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta nabavljene strojne in programske opreme 
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1.5. Ekološka kriminaliteta 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [šesta alineja 2. strateškega cilja, četrta alineja 5. 
strateškega cilja in prednostna naloga]: 
 okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja 

varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi 
nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali 
gospodarske dejavnosti, 

 skupaj z drugimi deležniki na področju varstva narave preprečevati in 
odkrivati onesnaževanja okolja; 

 učinkovito preiskovanje ekološke kriminalitete14; 
 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

obdobje 2019–2023; 
 Strategija razvoja Slovenije 2030, cilj 11 Varna in globalno odgovorna 

Slovenija [točki b in d]; 
 Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, vključno s 
Specializirano enota za nadzor prometa, Policijska akademija in Uprava 
avtocestne policije,  

 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter 
 Finančna uprava Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za 

okolje in prostor. 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izdelana strategija boja zoper ekološko 
kriminaliteto za obdobje 2024–2028 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [datum in številka 
dokumenta] 

2. število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, 
prostor in naravne dobrine 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-01 [poglavje Kazniva 
dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine] 

3. število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov 
 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 

Statistika – KRIM-STAT-01 [poglavje Kazniva 
dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine] 

4. število napisanih operativnih informacij, povezanih 
z ekološko kriminaliteto 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije iz evidence operativnih 
informacij 

5. število ustanovljenih specializiranih skupin za 
preiskovanje ekološke kriminalitete na regionalni 
in državni ravni 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

6. število in vrsta nabavljene opreme za 
pregledovanje in opravljanje ogledov ekoloških 
kaznivih dejanj 

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

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nabavljeni opremi 

7. število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi 
službami 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

                                                      
 
14  Na tretji strani Temeljnih usmeritev je navedeno: »Prednostna naloga ostaja tudi učinkovito preiskovanje hujših oblik 

kriminalitete ter ekološke kriminalitete«. 
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8. število specialističnih usposabljanj za preiskovalce 
ekoloških kaznivih dejanj 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

9. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
ekološke kriminalitete15 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

 
 

Naloga 1.5.1 Izdelava strategije boja zoper ekološko kriminaliteto za obdobje 2024–2028 

Podlaga 
Prvi kazalnik programa 1.5: izdelana strategija boja zoper ekološko kriminaliteto za 
obdobje 2024–2028. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije in 

Služba generalnega direktorja policije ter 
 Vrhovno državno tožilstvo. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. sprejeta strategija 

 
 

Naloga 1.5.2 Ustanovitev posebne skupine na državni ravni za nadzor pošiljk odpadkov po cestah 

Podlaga 

Peti in šesti kazalnik programa 1.5: 
 število ustanovljenih specializiranih skupin za preiskovanje ekološke kriminalitete 

na regionalni in državni ravni,  
 število in vrsta nabavljene opreme za pregledovanje in opravljanje ogledov 

ekoloških kaznivih dejanj. 
Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

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

 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. ustanovljena posebne skupina [kot oblika dela] v okviru Specializirane enote za nadzor prometa 

Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave [normativna sprememba Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji in njegove priloge 2 [sistemizacija 
delovnih mest] 

2. število in vrsta nabavljene opreme za pregledovanje in opravljanje ogledov ekoloških kaznivih dejanj 
 
 
  

                                                      
 
15  Delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete se bo računal glede na število vseh policistov. 
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Naloga 1.5.3 Usposabljanje policistov za preiskovanje ekoloških kaznivih dejanj 

Podlaga 

 Osmi in deveti kazalnik programa 1.5: 
 število specialističnih usposabljanj za preiskovalce ekoloških kaznivih dejanj,  
 delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete; 

 Preiskovanje kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine št. 604-
855/2006/46 z dne 12. novembra 2009. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava Uniformirane policije in Policijska akademija 
 Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor,  
 Vrhovno državno tožilstvo ter 
 Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vsaj 6 izvedenih usposabljanj 
2. število in delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete 

 
 

Naloga 1.5.4 Proaktivno odkrivanje ekološke kriminalitete na lokalni in regionalni ravni 

Podlaga 

Drugi, tretji in sedmi kazalnik programa 1.5: 
 število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine,  
 število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov,  
 število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi službami. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava Uniformirane policije,  
 policijske uprave in policijske postaje,  
 Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor,  
 Vrhovno državno tožilstvo ter 
 Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število obravnavanih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine 
2. število odkritih nezakonitih pošiljk odpadkov 
3. število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi službami 
4. število operativnih informacij, povezanih z ekološko kriminaliteto 
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1.6. Izboljšanje strokovne usposobljenosti za učinkovito odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj  

Podlaga 

 temeljni usmeritvi MNZ [petnajsta in devetnajsta alinea 1. strateškega cilja], 
da policija mora: 
 zagotoviti zadostno raven strokovne usposobljenosti policistov za uspešno 

preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih 
pravil, 

 v Upravi kriminalistične policije, zlasti pa v Nacionalnem preiskovalnem 
uradu, zagotoviti bazo strokovnega znanja, izkušenj in podporo drugim 
policijskim enotam za preiskovanje najzahtevnejših kaznivih dejanj; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], 

 enajsti kazalnik 1. strateškega cilja: število izvedenih izpopolnjevanj in delež 
policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja kazensko procesnih 
pravil preiskovanja kaznivih dejanj. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Policijska akademija in 
 policijske uprave. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število izvedenih izpopolnjevanj in delež policistov, 
ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja 
kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih 
dejanj 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

2. število izvedenih delavnic in delež policistov, ki so 
se udeležil delavnic s predstavitvijo dobrih praks 
Nacionalnega preiskovalnega urada pri 
preiskovanju najzahtevnejših kaznivih dejanj 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Policijske akademije 
[podatki iz ISCIU] 

3. število posvetov in skupnih usposabljanj 
preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, 
državnih tožilcev in sodnikov ter število 
preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, 
ki so se jih udeležili 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

4. število strokovnih pomoči Nacionalnega 
preiskovalnega urada drugim policijskim enotam 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

 
 

Naloga 1.6.1 Delavnice s predstavitvijo dobrih praks Nacionalnega preiskovalnega urada pri 
preiskovanju najzahtevnejših oblik kaznivih dejanj  

Podlaga 
Drugi kazalnik programa 1.6: število izvedenih delavnic in delež policistov, ki so se 
udeležil delavnic s predstavitvijo dobrih praks Nacionalnega preiskovalnega urada pri 
preiskovanju najzahtevnejših kaznivih dejanj. 

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

1. vsaj 1 izvedena delavnica 
2. število udeležencev delavnic 
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Naloga 1.6.2 Posveti in skupna usposabljanja preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada 
[NPU], državnih tožilcev in sodnikov  

Podlaga 
Tretji kazalnik programa 1.6: število posvetov in skupnih usposabljanj preiskovalcev 
Nacionalnega preiskovalnega urada, državnih tožilcev in sodnikov ter število preiskovalcev 
Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so se jih udeležili. 

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

1. vsaj 1 posvet ali skupno usposabljanje, ki ga bo organiziral Nacionalni preiskovalni urad 
2. število udeležencev posvetov in skupnih usposabljanj 

 
 

Naloga 1.6.3 Strokovna pomoč Nacionalnega preiskovalnega urada drugim policijskim enotam  

Podlaga Četrti kazalnik programa 1.6: število strokovnih pomoči Nacionalnega preiskovalnega 
urada drugim policijskim enotam. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad 
Sodelujoči Policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število strokovnih pomoči 
2. število policijskih enot, katerim je strokovno pomagal Nacionalni preiskovalni urad 

 
 

Naloga 1.6.4 Zagotovitev optimalne zaščite žrtev kaznivega dejanja nasilja v družini z dosledno 
uporabo policijskega pooblastila odvzema prostosti in privedbe osumljenca k preiskovalnemu 
sodniku na podlagi zakona o kazenskem postopku 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.1: Policija mora v primerih nasilja v družini stremeti k 
pogostejši uporabi policijskega pooblastila odvzema prostosti in privedbe osumljenca 
k preiskovalnemu sodniku na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona 
o kazenskem postopku [ZKP]; 

 deseti kazalnik 1. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 1.6: število izvedenih 
izpopolnjevanj in delež policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s področja 
kazensko procesnih pravil preiskovanja kaznivih dejanj.  

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 
 Generalna policijska uprava, Policijska akademija in 
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan akcijski načrt odkrivanja, preprečevanja in preiskovanja nasilja v družini 
2. vsaj 1 izvedeno usposabljanje za policiste za obravnavo nasilja v družini 
3. število udeležencev usposabljanja 
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Naloga 1.6.5 Aktivnosti za spodbujanje žrtev kaznivih dejanj nasilja v družini k naznanitvi teh 
dejanj in preprečevanja sekundarne viktimizacije 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 1.2: Vzpodbujati mora žrtve kaznivih dejanj, zlasti žrtve nasilja v 
družini, spolnih deliktov, zalezovanja in vseh oblik trgovine z ljudmi,16 da naznanijo 
kazniva dejanja, pri tem pa naj v največji možni meri prepreči njihovo ponovno 
viktimizacijo. Ozaveščanje o nujnosti prijave kaznivih dejanj mora biti naslovljeno tudi na 
morebitne osebe, katerim se žrtve zaupajo, ker se same pogosto ne želijo izpostaviti.  

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 
 Generalna policijska uprava, Policijska akademija in 
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za odnose 

z javnostmi. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 1 izvedeno usposabljanje za policiste za obravnavo nasilja v družini 
2. število udeležencev usposabljanja 
3. število preventivnih aktivnosti za preprečevanje nasilja v družini in ozaveščanju o nujnosti prijave le 

tega  
 
 

Naloga 1.6.6 Dosledno in učinkovito zagotavljanje pravic mladoletnim osumljencem ali otrokom 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 7.4: Ob upoštevanju 452.c člena ZKP in 18. člena ZNPPol mora 
policija zagotoviti, da so o izvajanju policijskih pooblastil proti otroku ali mladoletniku, o 
tem takoj obveščeni njihovi starši ali skrbnik. Če bi bilo obveščanje staršev ali skrbnika v 
nasprotju s koristmi otroka ali mladoletnika, je treba o postopku obvestiti pristojni center 
za socialno delo. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in 
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za 

policijska pooblastila. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj 2 izvedeni usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 
3. število strokovnih nadzorov v policijskih enotah o doslednem obveščanju staršev, skrbnikov, Centrov 

za socialno delo in drugih pristojnih 
4. bistvene ugotovitve strokovnih nadzorov 

 
  

                                                      
 
16  V zadnjih letih so aktualne različne pojavne oblike trgovine z ljudmi, med njimi tudi izkoriščanje prisilnega dela in kazniva 

dejanja v kibernetskem prostoru, pri čemer Slovenija ni bila zgolj tranzitna, ampak tudi ciljna država. 
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1.7. Proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na avtocestah in hitrih cestah 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [prva alinea 1. strateškega cilja], da policija mora:  
 z vidika odkrivanja kaznivih dejanj zagotoviti proaktivno delo policistov na 

avtocestah in hitrih cestah, ki so tranzitna pot za kriminalne združbe preko 
ozemlja Slovenije; 

 prvi kazalnik 1. strateškega cilja: število odkritih storilcev kaznivih dejanj na 
avtocestah in hitrih cestah. 

Nosilec  Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije17 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in Uprava 
uniformirane policije s specializiranimi enotami ter 

 policijske uprave, postaje prometne policije in policijske postaje za izravnalne 
ukrepe. 

Obdobje izvedbe 2023–2024 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število obravnavanih kaznivih dejanj in odkritih 
storilcev le-teh na avtocestah in hitrih cestah v 
primerjavi z leti 2021–2022 

 podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-06 [prizorišče kaznivega 
dejanja – avtocesta ali hitra cesta] 

2. število napisanih operativnih informacij v 
primerjavi z leti 2021–2022  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
avtocestne policije, iz evidence operativnih 
informacij  

 
V sklopu tega programa za leto 2023 ni načrtovanih nalog. Za odkrivanje kaznivih dejanj ekološke kriminalitete na 
cestah je načrtovana posebna naloga 1.5.2 Ustanovitev specializirane skupine na državni ravni za nadzor pošiljk 
odpadkov po cestah na državnem nivoju pri programu 1.5 Ekološka kriminaliteta. 
 
 
  

                                                      
 
17  Med pripravo načrta dela policije za leto 2023 je bila pripravljena sprememba Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki je vključevala tudi ukinitev Uprave avtocestne policije. 
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1.8. Posodabljanje forenzične in kriminalistično-tehnične opreme ter vzdrževanje in širitev 
akreditacije in metod dela Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [trinajsta alinea 1. strateškega cilja], da policija 
mora:  
 za ohranitev visoko strokovne in zanesljive forenzične preiskovalne 

dejavnosti skrbeti za stalno posodabljanje kriminalistično tehnične in 
forenzične opreme; 

 del sedmega kazalnika 1. strateškega cilja, ki se nanaša na posodobljeno 
kriminalistično tehnično in forenzično opremo. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

 podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

2. nova oprema za opravljanje ogledov kaznivih 
dejanj 

 podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija in Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

 
 

Naloga 1.8.1 Nabava in implementacija inštrumenta HPLC-Q-TOF 

Podlaga Projekt ISF SO1.A3: Krepitev zmogljivosti za identifikacijo tarčnih analitov za izboljšano 
podporo operativnemu delu in izboljšano mednarodno sodelovanje. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Nacionalni forenzični laboratorij, Oddelek za kemijske preiskave 
Sodelujoči Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. nabavljen inštrument HPLC-Q-TOF 
2. nameščen inštrument 
3. število usposobljenih strokovnjakov Nacionalnega forenzičnega laboratorija za delo s tem 

inštrumentom 
 
 

Naloga 1.8.2 Vzpostavitev kriminalistično tehničnih laboratorijev na oddelkih za kriminalistično 
tehniko  
Podlaga Projekt ISF SO3.D7: Kriminalistična tehnika v boju proti kriminalu. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Nacionalni forenzični laboratorij 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena sprememba akta o tipizaciji in sistemizaciji opreme  
2. število kosov dobavljene opreme 
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Naloga 1.8.3 Uporaba programa DnaXS za statistično ovrednotenje dokaza in poročanje o 
preiskavah DNK 
Podlaga Prenos naloge 1.8.3 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec 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 usposabljanje 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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1.9. Forenzično in kriminalistično tehnično usposabljanje forenzikov, kriminalistov in policistov 
za uspešno preiskavo kaznivih dejanj 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [petnajsta alinea 1. strateškega cilja], da policija 
mora:  
 zagotoviti zadostno raven strokovne usposobljenosti policistov za uspešno 

preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih 
pravil. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število izvedenih usposabljanj forenzikov 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija, 
kriminalističnih tehnikov in policistov v policijskih 
upravah 

 podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija  

2. število usposobljenih forenzikov Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija, kriminalističnih tehnikov 
in policistov 

 podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

 
 

Naloga 1.9.1 Usposabljanje kriminalističnih tehnikov za odvzem bioloških sledi [brisi in lepilni 
trakovi] in ustrezno zavarovanje s predpisano embalažo 
Podlaga Prenos naloge 1.9.2 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Nacionalni forenzični laboratorij 
Sodelujoči Policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. 8 izvedenih terenskih usposabljanj  
2. Vsaj 70 usposobljenih kriminalističnih tehnikov 
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2. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 
Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sonosilci Generalna policijska uprava, vodstvo policije, Uprava kriminalistične policije, 
Policijska akademija in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 
 izdelani analizi obravnavanih prekrškov po 

Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih 
desetih letih v letu 2023 [za obdobje 2013–2022] 
in 2026 [v obdobju 2016–2025] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izdelanih analizah [številki 
in datuma analiz] 

 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa 
prepovedi približevanja v delo policije  

 rezultati ciljno raziskovalnega projekta o 
učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki 
ga izvaja Inštitut za kriminologijo 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 spremenjena normativna ureditev na področju 
zaščite žrtev nasilja v družini  

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva 
policije, Uprave kriminalistične policije in Uprave 
uniformirane policije o predlaganih spremembah 
normativnih aktov 

 število strokovno usposobljenih policistov za 
obravnavo žrtev nasilja v družini  

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [podatki iz ISCIU] 

 število privedb osumljenca na podlagi prvega in 
drugega odstavka 157. člena Zakona o 
kazenskem postopku  

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Posebne policijske evidence – Pridržane in 
zadržane osebe – OMPR003 [za število privedb 
osumljenca na podlagi prvega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu privedb 
osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku18 

 povprečno letno število ugotovljenih prekrškov 
prepovedane vožnje z motornimi vozili ni manjše 
od povprečja zadnjega srednjeročnega obdobja  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izdelanih analizah v letih 
2023 in 2026 [datum in številke dokumentov] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika: 
 Prekrški – Javni red in mir – JRM01 
 Prekrški – PREKRSKI01 

 vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik 
diskriminacije19 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za kazniva dejanja], 
Uprave uniformirane policije [za prekrške] in 
Urada za informatiko in telekomunikacije 
[vzpostavljene evidence] 

 število aktiviranih policistov spoterjev 
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije 

 izdelane analize varovanja športnih prireditev, na 
katerih so bile ugotovljene hujše kršitve javnega 
reda 

 podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

 analize policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije [številke in 
datumi analiz] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 

                                                      
 
18   Podatki se pridobijo iz baze podatkov kaznivih dejanj, v kateri so evidentirani odvzemi prostosti v povezavi s privedbo. Osnova 

je leto odvzema prostosti ob upoštevanju pogoja, da je prišlo do privedbe k preiskovalnemu sodniku. 
19  Pri diskriminaciji se bo policija osredotočila na obravnavo kaznivih ravnanj spodbujanja nestrpnosti opredeljenih v 297. členu 

Kazenskega zakonika in 20. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru.  
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 opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje 
hujših kršitev javnega reda v zvezi s športnimi 
prireditvami 

 podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

 analize policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije [številke in 
datumi analiz] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 
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2.1. Izvajanje ukrepov za zmanjševanje varnostnih tveganj na javnih zbiranjih 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [prva, osma in deveta alinea 2. strateškega cilja], da 
policija mora: 
 analizirati vzroke za zmanjšanje števila obravnavanih prekrškov po Zakonu 

o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih letih za več kot 30 % in 
ugotovitve upoštevati pri načrtovanju operativnega dela 

 krepiti sistem spoterjev in motivacijo policistov za opravljanje tovrstnih 
nalog, 

 analizirati varovanje športnih prireditev s hujšimi kršitvami javnega reda in 
izboljšati ukrepe za preprečevanje tovrstnih kršitev; 

 Konvencija Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in 
storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah [Uradni list 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe št. 8/20]; 

 usmeritve policije s področja javnih zbiranj; 
 prvi, osmi, deveti in deseti kazalnik 2. strateškega cilja: 

 izdelana analiza obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda 
in miru v zadnjih desetih letih, 

 število aktiviranih policistov spoterjev, 
 izdelane analize varovanja športnih prireditev, na katerih so bile 

ugotovljene hujše kršitve javnega reda, 
 opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje hujših kršitev javnega reda v 

zvezi s športnimi prireditvami. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije in 
 policijske uprave. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izdelani analizi obravnavanih prekrškov po 
Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih 
desetih letih v letu 2023 [za obdobje 2013–2022] 
in 2026 [v obdobju 2016–2025] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izdelanih analizah [datum 
in številka dokumenta] 

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

3. izdelane analize varovanja športnih prireditev, na 
katerih so bile ugotovljene hujše kršitve javnega 
reda  

 podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

 analize policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije [številke in 
datumi analiz] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 

4. opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje 
hujših kršitev javnega reda v zvezi s športnimi 
prireditvami  

 podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

 analize policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije [številke in 
datumi analiz] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Prekrški – Javni red in mir – JRMTS43 
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Naloga 2.1.1 Analiza obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru za 
obdobje 2013–2022 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 2.4: Do konca prvega trimesečja mora analizirati vzroke za 
zmanjšanje števila obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in 
miru v zadnjih desetih letih za več kot 30 % in ugotovitve upoštevati pri načrtovanju 
operativnega dela; 

 prvi kazalnik 2. strateškega cilja in prvi kazalnik 2.1 programa: izdelani analizi 
obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru v zadnjih desetih 
letih v letu 2023 [za obdobje 2013–2022] in v letu 2026 [v obdobju 2016–2025]. 

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

1. izdelana analiza obravnavanih prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru za obdobje 2013–
2022 [v prvem trimesečju] 

2. bistvene ugotovitve splošnih in strokovnih nadzorov, izvedenih v letu 2023, o upoštevanju ugotovitev 
predhodno navedene analize pri načrtovanju operativnega dela 

 
 

Naloga 2.1.2 Posodobitev usmeritev za delo policije z navijači in poenotenje pogojev dela 
policistov spoterjev 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ št. 2.5: Z namenom krepitve sistema spoterjev naj policija na 
podlagi večletnih izkušenj v prvem polletju posodobi usmeritve za delo z navijači, vključno 
s poenotenjem pogojev za delo policistov spoterjev. 

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

Sodelujoči 

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

Direktorat za logistiko. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza dela policistov spoterjev in predlagane rešitve pristojnih deležnikov 
2. dopolnjene usmeritve za delo policije z navijači [do konca leta 2023] 

 
 

Naloga 2.1.3 Izdelava in izvajanje smernic za uporabo instituta taktičnega preudarka 
Podlaga prenos naloge 2.1.1 iz Načrta dela policije 2022 
Čas izvedbe januar–december 
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 eno usposabljanje 
3. število udeležencev usposabljanj 
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Naloga 2.1.4 Dobava in testiranje identifikacijskih narokavnih trakov POLICIJA za policiste 
spoterje 

Podlaga  20. člen Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije; 
 prenos naloge 2.1.2 iz Načrta dela policije 2022. 

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. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedeno testiranje narokavnih trakov 
2. izvedena anketa uporabnikov in če je potrebno, pripravljen predlog izboljšav 
3. uvedena redna uporaba narokavnih trakov 

 
 

Naloga 2.1.5 Analize policijskih uprav o varovanjih športnih prireditev, na katerih so bile 
ugotovljene hujše kršitve javnega reda z opredelitvijo vzrokov in ukrepov za njihovo 
preprečevanje 

Podlaga 

Deveti in deseti kazalnik 2. strateškega cilja ter tretji in četrti kazalnik programa 2.1: 
 izdelane analize varovanja športnih prireditev, na katerih so bile ugotovljene hujše 

kršitve javnega reda; 
 opredeljeni vzroki in ukrepi za preprečevanje hujših kršitev javnega reda v zvezi s 

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

1. število izdelanih analiz 
2. izvedeno vsaj eno usposabljanje 
3. število udeležencev usposabljanj 
4. ugotovitve analiz [ob koncu leta 2022] 

 
 

Naloga 2.1.6 Priprava pobude za spremembo Zakona o javnih zbiranjih 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 2.3: Policija naj prouči sodno prakso na področju javnih zbiranj, 
s poudarkom na izvedbi [ne] organiziranih javnih shodov ter ob upoštevanju usmeritev in 
obveznih navodil ministrice za notranje zadeve, ki temeljijo na stališčih Vrhovnega 
državnega tožilstva RS in varuha človekovih pravic, in pripravi pobudo za spremembo 
zakona, ki ureja javna zbiranja. 

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

1. število pridobljenih in proučenih sodb  
2. pripravljena pobuda za spremembo Zakona o javnih zbiranjih 
3. morebitna priprava predloga sprememb drugih predpisov [če bo potrebno] 
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2.2. Učinkovita zaščita žrtev 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [druga, tretja, četrta, peta in sedma alinea 2. 
strateškega cilja], da policija mora: 
 izsledke raziskave20 učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja upoštevati 

pri svojem delu, usposabljanju policistov ter pri pripravi ustrezne 
zakonodaje, 

 proučiti tuje prakse na področju zaščite žrtev nasilja v družini in 
intimnopartnerskih razmerjih tudi z uporabo tehničnih sredstev in 
predlagati morebitne spremembe normativne ureditve, 

  v primerih nasilja v družini, ob podanih zakonskih pogojih, stremeti k 
pogostejši uporabi policijskega pooblastila odvzema prostosti in privedbe 
osumljenca k preiskovalnemu sodniku na podlagi prvega in drugega 
odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku,  

 za izboljšanje preprečevanja in odkrivanja hudih oblik nasilja v družini ter 
boljšo obravnavo žrtev nasilja v družini uvesti priporočila projekta 
IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v programe izobraževanj, 
usposabljanj in izpopolnjevanj, 

  za sistemsko spremljanje pojavnih oblik diskriminacije vzpostaviti ustrezno 
evidentiranje pojavnih oblik oziroma ranljivih skupin; 

 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj; 

 Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; 
 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami 

in nasilju v družini [Istanbulska konvencija]; 
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev 

policije št. 0700-1/2014/27 z dne 28. septembra 2017 ter 
 drugi, tretji, četrti, peti in sedmi kazalnik 2. strateškega cilja: 

 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v 
delo policije, 

 spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v 
družini, 

 število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v 
družin, 

 število privedb osumljenca na podlagi prvega in drugega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku, 

 vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik diskriminacije. 

Nosilci Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane 
policije in Policijska akademija 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za 
informatiko in telekomunikacije,  

 policijske uprave,  
 Inštitut za kriminologijo, 
 centri za socialno delo in nevladne organizacije. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
  

                                                      
 
20  Policija je v letu 2021 v okviru CRP [razpis CRP 2020] predlagala raziskavo o učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki 

jo na podlagi rezultatov razpisa izvaja Inštitut za kriminologijo. 
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Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. spremenjena normativna ureditev na področju 
zaščite žrtev nasilja v družin 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva 
policije, Uprave kriminalistične policije in 
uniformirane policije o predlaganih spremembah 
normativnih aktov 

2. izdelan akcijski načrt ukrepov za zaščito žrtev 
kaznivih dejanj nasilja v družini  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [številka in datum 
dokumenta] 

3. uvedena priporočila projekta IMPRODOVA in 
sorodnih raziskovalnih projektov v programe 
izpopolnjevanj in usposabljanj 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

4. prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa 
prepovedi približevanja v delo policije 

 rezultati ciljnega raziskovalnega projekta o 
učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki 
ga izvaja Inštitut za kriminologijo 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

5. število izvedenih usposabljanj za policiste za 
obravnavo nasilja v družini 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [iz ISCIU] 

6. število strokovno usposobljenih policistov za 
obravnavo žrtev nasilja v družini 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [iz ISCIU] 

7. vrsta preventivnih akcij na državni ravni 
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

kriminalistične policije, Uprave uniformirane 
policije in Policijske akademije 

8. število privedb osumljenca na podlagi prvega in 
drugega odstavka 157. člena Zakona o 
kazenskem postopku 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Posebne policijske evidence – Pridržane in 
zadržane osebe – OMPR003 [za število privedb 
osumljenca na podlagi prvega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu privedb 
osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku21 

9. vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik kaznivih 
ravnanj spodbujanja sovraštva in nestrpnosti proti 
ranljivim skupinam in izdelane usmeritve za 
evidentiranje [po sprejetju tovrstnih sprememb in 
dopolnitev zakonodaje] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za kazniva dejanja], 
Uprave uniformirane policije [za prekrške] in 
Urada za informatiko in telekomunikacije 
[vzpostavljene evidence] 

 
 
  

                                                      
 
21   Podatki se pridobijo iz baze podatkov kaznivih dejanj, v kateri so evidentirani odvzemi prostosti v povezavi s privedbo. 

Izhodišče je leto odvzema prostosti ob upoštevanju pogoja, da je prišlo do privedbe osebe k preiskovalnemu sodniku. 
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Naloga 2.2.1 Proučitev učinkovitosti obravnave nasilja v družini 

Podlaga 

 Letni usmeritvi MNZ št. 2.1 in 2.2: 
 Žrtvam nasilja v družini je policija dolžna nuditi vso potrebno zaščito od trenutka 

prijave nasilja dalje. Nadzor nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja 
določeni osebi, kraju ali območju [prepoved približevanja] mora izvajati na krajih, 
ki so določeni kot kraji ali območja prepovedi približevanja;  

 Proučiti mora izsledke raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki bo 
zaključena v letu 2023, in jih upoštevati pri svojem delu, usposabljanju policistov 
ter pri pripravi ustrezne zakonodaje; 

 drugi in tretji kazalnik 2. strateškega cilja:  
 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo 

policije; 
 spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družini; 

 prvi, tretji in četrti kazalnik programa 2.1: 
 spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družin; 
 uvedena priporočila projekta IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v 

programe izpopolnjevanj in usposabljanj; 
 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo 

policije. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, vodstvo 

Sodelujoči 
 člani delovne skupine za preučitev učinkovitosti obravnave nasilja v družini,  
 drugi policisti in kriminalisti iz vseh ravni policijske organiziranosti in  
 zunanji strokovnjaki s področja obravnave nasilja v družini. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. proučena ustreznost zakonskih podlag za primerno obravnavo nasilja v družini ter izvedbo ukrepov za 

zaščito žrtev in sodelovanja z nevladnimi organizacijami 
2. proučeni spisi primerov kaznivih dejanj umorov/ubojev v družini za zadnja tri leta 
3. izdelana analiza prekrškov in kaznivih dejanj s področja nasilja v družini in izrečenih ukrepov 

prepovedi približevanja za zadnjih pet let 
4. proučene možne tehnične rešitve za elektronski nadzor oseb, ki jim je odrejena prepoved približevanj, 

vključno z uporabo elektronskih zapestnic za nadzor ukrepa prepovedi približevanja in drugih ukrepov 
za zaščito žrtev pri tujih policijah  

5. prenovljene spletne vsebine s področja nasilja v družini 
6. proučen raziskovalni projekt o učinkovitost ukrepa prepovedi približevanja, ki poteka na Inštitutu za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in sodelovanje z Inštitutom 
7. pripravljeni predlogi za učinkovit nadzor nad osebami, ki jim je izrečen ukrep prepovedi približevanja, 

vključno z morebitnimi spremembami zakonodaje [elektronska zapestnica] 
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Naloga 2.2.2 Uvedba priporočil projekta IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v 
programe usposabljanj in izpopolnjevanj za obravnavo žrtev nasilja v družini in njihova izvedba 

Podlaga 

 Letni usmeritvi MNZ, št. 2.1 in 2.2: 
 Žrtvam nasilja v družini je policija dolžna nuditi vso potrebno zaščito od trenutka 

prijave nasilja dalje. Nadzor nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja 
določeni osebi, kraju ali območju [prepoved približevanja] mora izvajati na 
krajih, ki so določeni kot kraji ali območja prepovedi približevanja; 

 Proučiti mora izsledke raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki 
bo zaključena v letu 2023, in jih upoštevati pri svojem delu, usposabljanju 
policistov ter pri pripravi ustrezne zakonodaje; 

 prvi, tretji, četrti, peti in šesti kazalnik programa 2.1: 
 spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družin; 
 uvedena priporočila projekta IMPRODOVA in sorodnih raziskovalnih projektov v 

programe izpopolnjevanj in usposabljanj, 
 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo 

policije, 
 število izvedenih usposabljanj za policiste za obravnavo nasilja v družini in 
 število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v družini; 

 drugi kazalnik programa 2.2: izdelan akcijski načrt ukrepov za zaščito žrtev kaznivih 
dejanj nasilja v družini; 

 Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj; 

 Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk; 
 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju 

v družini [Istanbulska konvencija]; 
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev policije 

št. 0700-1/2014/27 z dne 28. septembra 2017; 
 Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 

preprečevanju nasilja v družini. 
Čas izvedbe april–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Policijska akademija, 
Center za izpopolnjevanje in usposabljanje,  

 policijske uprave,  
 Inštitut za kriminologijo, centri za socialno delo in nevladne organizacije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. posodobljena programa Usposabljanje za preiskovanje nasilja v družini in Nasilje v družini – 

usposabljanje multiplikatorjev [Policijska akademija] 
2. izdelan akcijski načrt ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj nasilja v družini 
3. izvedeno vsaj eno usposabljanje Generalne policijske uprave 
4. število udeležencev usposabljanj 
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Naloga 2.2.3 Priprava predlogov spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Pravilnika 
o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju in usmeritev za izvajanje pooblastila 
prepoved približevanja 

Podlaga 

 Letni usmeritvi MNZ, št. 2.1 in 2.2: 
 Žrtvam nasilja v družini je policija dolžna nuditi vso potrebno zaščito od trenutka 

prijave nasilja dalje. Nadzor nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja 
določeni osebi, kraju ali območju [prepoved približevanja] mora izvajati na krajih, 
ki so določeni kot kraji ali območja prepovedi približevanja] ter 

 Proučiti mora izsledke raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja, ki bo 
zaključena v letu 2023, in jih upoštevati pri svojem delu, usposabljanju policistov 
ter pri pripravi ustrezne zakonodaje; 

 prvi in četrti kazalnik programa 2.1: 
 spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v družin, 
 prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v delo 

policije; 
  Ciljno raziskovalni projekt 2021: Prepoved približevanja CRP V5-2113. 

Čas izvedbe oktober–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, vodstvo, Policijska akademija, Center za raziskovanje in 
socialne veščine, Uprava kriminalistične policije,  

 delovna skupina za proučitev učinkovitosti obravnave nasilja v družini,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. predstavljeno zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta Prepoved približevanja [CRP V5-2113] 
2. pripravljen predlog sprememb določb Zakona o nalogah in pooblastilih policije o prepovedi 

približevanja, tudi na podlagi ugotovitev ciljno raziskovalnega projekta 
3. posodobljene usmeritve za izvajanje varnostnega pooblastila prepovedi približevanja in objava na 

intranetu, tudi na podlagi ugotovitev ciljno raziskovalnega projekta 
4. pripravljen predlog novega Pravilnika o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju, tudi 

na podlagi ugotovitev ciljno raziskovalnega projekta 
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2.3. Krepitev sodelovanja s pristojnimi organi in skupnostmi pri preprečevanje nedovoljene 
vožnje v naravnem okolju 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [šesta alinea 2. srednjeročnegacilja], da policija 
mora: skupaj z drugimi deležniki na področju varstva narave preprečevati in 
odkrivati prekrške ter njihove storilce, zlasti prepovedano vožnjo motornih 
vozil v naravnem okolju in onesnaževanja okolja in 

 šesti kazalnik 2. srednjeročnega cilja: povprečno letno število ugotovljenih 
prekrškov prepovedane vožnje z motornimi vozili ni manjše od povprečja 
zadnjega srednjeročnega obdobja. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, 
 policijske uprave, 
 Ministrstvo za okolje in prostor ter 
 lokalne skupnosti in nevladne organizacije. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število ugotovljenih prekrškov prepovedane 
vožnje z motornimi vozili 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izdelanih analizah v letih 
2023 in 2026 [datum in številke dokumentov] 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika: 
 Prekrški – Javni red in mir – JRM01 
 Prekrški – PREKRSKI01 

2. število in vrsta sestankov, posvetov in drugih 
aktivnost za krepitev sodelovanja s pristojnimi 
organi in skupnostmi 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 podatki policijskih uprav 
 
 

Naloga 2.3.1 Optimizacija nadzora nad nedovoljenimi vožnjami v naravnem okolju 

Podlaga 

 Šesti kazalnik 2. srednjeročnega cilja: povprečno letno število ugotovljenih prekrškov 
prepovedane vožnje z motornimi vozili ni manjše od povprečja zadnjega 
srednjeročnega obdobja; 

 prvi in drugi kazalnik programa 2.3: 
 število ugotovljenih prekrškov prepovedane vožnje z motornimi vozili in 
 število in vrsta sestankov, posvetov in drugih aktivnost za krepitev sodelovanja s 

pristojnimi organi in skupnostmi. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije 

Sodelujoči 

 policijske uprave,  
 Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, 
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,  
 nevladne organizacije,  
 lokalne skupnosti,  
 Triglavski narodni park, drugi regijski in krajinski parki. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število organiziranih in obiskanih strokovnih posvetov, sestankov in drugih aktivnosti, povezanih z 

vožnjo v naravnem okolju 
2. število poostrenih nadzorov nad prepovedano vožnjo v naravnem okolju 
3. število ugotovljenih prekrškov prepovedane vožnje v naravnem okolju  
4. podane pobude za spremembe predpisov, ki urejajo vožnjo v naravnem okolju 
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3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava avtocestne 
policije 

Sonosilci 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko, ter Generalna 
policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične 
policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije 

Kazalniki uresničevanja cilja22  Način spremljanja 

 optimalna organizacija prometne policije 

 podatki Generalne policijske uprave o 
vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne 
policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
organizacijo prometne policije 

 nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih 
prometnih nesreč  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o spremenjenem obrazcu 
JVPR0M2 

 manjše število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah na 
glavnih in regionalnih cestah  

 podatki iz aplikacije Statistika: 
 Obdobni pregled – nova metodologija – 

PROM07, PROM08 in PROM10 – Mrtvi v 
prometnih nesrečah na območju policijskih 
enot, 

 Polletni pregled – nova metodologija – 
PROM13 

 Letno poročilo – nova metodologija – PROM13 
 Tekoča statistika – Prometna varnost –

Prometne nesreče – PRNESR03 

 izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela 
policistov v NCUP 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
avtocestne policije o izdelani metodologiji, ki bo 
temeljila na: 
 spremljanju pretočnosti prometa in 
 statističnih podatkih o izsledenih pobegih 

voznikov prometnih nesreč in varnostnih 
dogodkov  

 nabavljena mobilna enota tehničnih pregledov  
 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 

Sekretariata o nakupu in dobavi mobilne enote 
[materialno knjigovodstvo] 

 opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri   podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti 

 Aplikacija Statistika: 
 Polletni pregled – nova metodologija – 

PROM04 
 Letno poročilo – nova metodologija – PROM04  
 Tekoča statistika – Prometna varnost – Ukrepi 

s področja prometa – PROM-UKR 

                                                      
 
22  Kazalnik uresničevanja cilja delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije je iz vsebinskih razlogov 

premeščen v 6. strateški cilj. 
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 uveden program za avtomatsko obdelavo 
prekrškov, zaznanih s tehničnimi sredstvi 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije, Uprave avtocestne policije 
ter Urada za informatiko in telekomunikacije 
[letno poročilo in drugi podatki] 

 število policistov, ki so sodelovali na dodatnih 
usposabljanjih za dokumentiranje zbranih 
obvestil in dokazov o prometni nesreči kot 
kaznivem dejanju 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [iz ISCIU] in Uprave uniformirane 
policije  

 spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 
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3.1. Učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje posledic prometnih nesreč 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [tretja in peta alinea 3. strateškega cilja], da policija 
mora: 
 povečati svojo prisotnost na glavnih in regionalnih cestah ter aktivnosti 

časovno in krajevno načrtovati, zlasti v odkrivanje večjih prekoračitev 
hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi, 

 nadzor prometa ciljno usmeriti v poostreno ukrepanje zoper kršitelje 
cestnoprometnih predpisov; 

 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa23; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] ter 
 tretji in sedmi kazalnik 3. strateškega cilja: 

 manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih 
nesrečah na glavnih in regionalnih cestah 

 delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in 
 Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa. 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. manjše število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, s 
poudarkom na glavnih in regionalnih cestah  podatki iz aplikacije Statistika: 

 Obdobni pregled – nova metodologija – 
PROM07, PROM08 in PROM10, 

 Polletni pregled – nova metodologija – 
PROM13 in PROM04,  

 Letno poročilo – nova metodologija – PROM13 
in PROM04,  

 Tekoča statistika – Prometna varnost – Ukrepi 
s področja prometa – PROM-UKR,  

 Tekoča statistika – Prometna varnost –
Prometne nesreče – PRNESR03, PRNESR04, 
PRNESR05, PRNESR-ALKO02, PRNESR-
ALKO03, 

 Tekoča statistika – Prometna varnost – Akcije 
s področja prometa – AKCPP01. 

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

3. manjše število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil 

4. manjše število mrtvih ter hudo telesno 
poškodovanih med kolesarji 

5. manjše število prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev 

6. število izvedenih dejavnosti na posameznih 
področjih varnosti cestnega prometa [hitrost, 
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki 
enoslednih motornih vozil …]24 

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

8. delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti 
 
 
 

                                                      
 
23  Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 2023–2032 med pripravo Srednjeročnega načrta in dela 

policije za obdobje 2023–2027 še ni bila sprejeta. Pripravljavec je Ministrstvo za infrastrukturo. 
24  Podatki se prikazujejo tudi za glavne in regionalne ceste. 
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Naloga 3.1.1 Izvajanje nalog po posameznih področjih Resolucije nacionalnega programa 
varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 in skladno z Obdobnim načrtom Javne 
agencije Republike Slovenije za varnost prometa za leto 2023 in 202425 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 3.1: Po sprejetju nove resolucije o nacionalnem programu 
varnosti cestnega prometa26 mora policija pripraviti akcijski načrt za realizacijo njenih 
nalog; 

 prvi kazalnik programa 3.1: manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb 
v prometnih nesrečah, s poudarkom na glavnih in regionalnih cestah]; 

 Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 
ter 

 Obdobni načrt Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za leto 2023 in 
2024. 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava 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. izdelan načrt poostrenih nadzorov cestnega prometa v letu 2023 
2. število in vrsta izvedenih aktivnosti 
3. število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov in ob koncu leta primerjava s povprečjem 

prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022 
4. število prometnih nesreč s smrtjo ali hudo telesno poškodbo in ob koncu leta primerjava s povprečjem 

prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022 
 
 

Naloga 3.1.2 Izvajanje nadzora nad šibkejšimi udeleženci v cestnem prometu [pešci, kolesarji, 
vozniki lahkih motornih vozil] 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 3.3: Policija naj spremlja razvoj in uvedbo novih prevoznih 
sredstev in sodobnejših načinov transporta ter poveča nadzor nad temi udeleženci v 
cestnem prometu in na drugih [ne]prometnih površinah, s ciljem zmanjšanja ogroženosti 
ranljivejših skupin udeležencev ter njihove lastne ogroženosti. 

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

Sodelujoči 
 policijske uprave,  
 postaje prometne policije in policijske postaje. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta izvedenih aktivnosti 
2. število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov in ob koncu leta primerjava s povprečjem 

prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022 
 

                                                      
 
25   Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 in Obdobni načrt Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa za leto 2023 in 2024. 
26  Zaradi preteka Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022 (Uradni list RS, št. 

39/13) je na Ministrstvu za infrastrukturo že v pripravi nova resolucija za obdobje 2023–2030. 
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3.2. Optimizacija dela policije na področju varnosti v cestnem prometu 

Podlaga 

 temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, šesta, sedma, osma in deseta alinea 3. 
strateškega cilja], da policija mora: 
 predlagati morebitne spremembe organiziranosti delovanja policije na 

področju nadzora in urejanja prometa v Sloveniji z vidika učinkovite rabe 
kadrovskih virov, 

 pristopiti k nadgradnji zbiranja podatkov o vzrokih prometnih nesreč, ki 
bodo policiji in drugim deležnikom koristni za pripravo kakovostnejših 
analiz vzrokov prometnih nesreč,  

 povečati uporabo etilometrov za ugotavljanje, ali ima udeleženec cestnega 
prometa v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, 

 zagotoviti podlage, opremo in druge vire, da bo policija ob uvedbi 
sekcijskega merjenja hitrosti sposobna obravnavati ugotovljene kršitve z 
avtomatsko obdelavo podatkov, 

 preiskovalce prometnih nesreč usposobiti za njihovo obravnavo z vidika 
spoštovanja kazensko procesnih pravil za dokumentiranje zbranih obvestil 
in dokazov o prometni nesreči kot kaznivem dejanju ter 

 pripraviti predlog spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa za 
poenostavitev ugotavljanja odgovornosti lastnika vozila za storjene 
prekrške, ki so ugotovljeni s tehničnimi sredstvi; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] ter 

 prvi, drugi, šesti, osmi, deveti in deseti kazalnik 3. strateškega cilja: 
 optimalna organizacija prometne policije, 
 nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih prometnih nesreč, 
 opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri, 
 uveden program za avtomatsko obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi 

sredstvi, 
 število policistov, ki so sodelovali na dodatnih usposabljanjih za 

dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot 
kaznivem dejanju, 

 spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava 
avtocestne policije, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, Policijska akademija, 

 policijske uprave in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter 
 Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za pravosodje. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. vzpostavljena optimalna organizacija prometne 
policije 

 podatki Generalne policijske uprave o 
vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne 
policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
organizacijo prometne policije 
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2. nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih 
prometnih nesreč 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o spremenjenem obrazcu 
JVPR0M2 

3. opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri  
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije 
4. uveden in nadgrajen program za avtomatsko 

obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi 
sredstvi, v enote policije, ki skrbijo za varnost 
cestnega prometa 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije, Uprave avtocestne policije 
ter Urada za informatiko in telekomunikacije 
[letno poročilo in drugi podatki] 

5. uvedeno sekcijsko merjenje hitrosti  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

6. število policistov, ki so sodelovali na dodatnih 
usposabljanjih za dokumentiranje zbranih 
obvestil in dokazov o prometni nesreči kot 
kaznivem dejanju 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [iz ISCIU] 

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

7. spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa in 
Zakon o prekrških 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 3.2.1 Seznanitev policistov s pogoji za odrejanje pridržanj in odstopov od pridržanj na 
podlagi 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 3.5: Za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu, ki je še 
vedno eden izmed najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, mora policija zagotoviti 
dosledno uporabo etilometrov ter odrejanje pridržanj skladno z določbami 24. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa. 

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

1. izveden strokovni posvet 
2. število udeležencev posveta 
3. število odrejenih pridržanj in ob koncu leta primerjava s povprečjem prejšnjega srednjeročnega 

obdobja 2018–2022 
 
 

Naloga 3.2.2 Učinkovito upravljanje prometa v primeru prometnih nesreč na avtocestah in hitrih 
cestah 

Podlaga 
Letna usmeritev MNZ št. 3.4: S ciljem preprečitve daljših zastojev ob prometnih nesrečah 
na avtocestah, naj policija v sodelovanju z Družbo za avtoceste v RS pristopi k 
ugotavljanju in odpravi vzrokov za nastanek večurnih zastojev. 

Čas izvedbe januar–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 
Sodelujoči Družba za avtoceste Republike Slovenije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta izvedenih aktivnosti 
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Naloga 3.2.3 Opremljanje policijskih enot z novimi etilometri 

Podlaga 
 
 

 Letna usmeritev MNZ št. 3.5: Za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu, ki je 
še vedno eden izmed najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, mora policija 
zagotoviti dosledno uporabo etilometrov ter odrejanje pridržanj skladno z določbami 
24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa in 

 tretji kazalnik programa 3.3: opremljenost vseh policijskih postaj z etilometri. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor prometne policije 

Sodelujoči Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za javna naročila in nabavo ter 
Direktorat za logistiko 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število nabavljenih etilometrov 

 
 

Naloga 3.2.4 Usposabljanje policijskih vodij in policistov za obravnavo kaznivih dejanj v cestnem 
prometu 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 3.2: Nadaljuje naj z usposabljanjem policijskih vodij in 
policistov na področju obravnave kaznivih dejanj s področja varnosti cestnega 
prometa; 

 šesti kazalnik programa 3.2: število policistov, ki so sodelovali na dodatnih 
usposabljanjih za dokumentiranje zbranih obvestil in dokazov o prometni nesreči kot 
kaznivem dejanju. 

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 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vsaj eno izvedeno usposabljanje 
2. število udeležencev usposabljanj 
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3.3. Izboljšati delovanje policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 3. strateškega cilja], da policija mora:  
 okrepiti delovanje policije v NCUP na način, da se bodo policisti v NCUP 

aktivno vključevali v izvajanje nalog policije na avtocestah in hitrih cestah, 
da bi nevarne voznike čim prej odkrili in izločili iz prometa; 

 Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa in 
 četrti kazalnik 3. strateškega cilja: 

 izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela policistov v NCUP. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije27 

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela 
policistov v NCUP 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
avtocestne policije o izdelani metodologiji, ki bo 
temeljila na: 
 spremljanju pretočnosti prometa ter 
 statističnih podatkih o izsledenih pobegih 

voznikov prometnih nesreč in varnostnih 
dogodkih 

2. vzpostavljena aplikativna podpora merjenju 
uspešnosti 

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

 
 
V sklopu tega programa za leto 2023 ni načrtovanih nalog. 
  

                                                      
 
27  Med pripravo načrta dela policije za leto 2023 je bil pripravljena sprememba Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v Policiji, ki je vključevala tudi ukinitev Uprave avtocestne policije. 
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4. VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER 
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

Sonosilci 
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije, Služba generalnega direktorja policije ter Ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekretariat 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

 število upoštevanih priporočil pristojnih institucij  
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije, Uprave kriminalistične 
policije in Uprave avtocestne policije 

 uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS 

 podatki Evropske komisije in/ali agencije eu-LISA 
 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 

informatiko in telekomunikacije, Uprave 
kriminalistične policije [za ETIAS] in Uprave 
uniformirane policije [za EES] 

 projektna dokumentacija 

 vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in 
sistem Eurosur 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
navedeni enoti 

 pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov 
iz 35.b člena Zakona o nadzoru državne meje 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Meja in tujci – Izravnalni ukrepi – IZUKR01 in 
IZUKR02 

 podatki policijskih uprav 

 vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za 
izravnalne ukrepe Novo mesto 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
zasedenosti delovnih mest in o postopkih za 
njihovo zasedbo v navedeni enoti 

 podatki Policijske uprave Novo mesto 

 nadgradnja tehničnega varovanja državne meje s 
tehničnimi sredstvi [videonadzorni sistemi, 
mobilne kamere, brezpilotni letalniki ipd.], ki 
bodo nadomeščala odstranjene tehnične ovire 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije in Uprave 
uniformirane policije o nadgrajenem tehničnem 
varovanju meje 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nakupu in dobavi tehnične opreme 
za varovanje državne meje [osnovna sredstva] 

 izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM 
strategijo 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi 
Hrvaške v schengensko območje 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 
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 izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni 
varnosti prebivalcev in premoženja v Sloveniji s 
preprečevanjem nezakonitih migracij ter 
preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne 
kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol 
na meji z Republiko Hrvaško 

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

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o kadrih, ki so na voljo za 
spremenjen način dela, in o nabavljeni tehnični 
opremi za izvajanje izravnalnih ukrepov 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

 posodabljanje kontingentnega načrta  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 število tujcev, vključenih v projekt skupne 
storitve za ponovno vključevanje 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT 

 uspešna nadgradnja IT-aplikacij, povezanih z 
nezakonitimi migracijami in vračanjem tujcev 

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

 
 

Naloga 4.0.1 Strokovni nadzor na področju strokovnosti in ustreznosti izdaje odločb o omejitvi 
gibanja 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.6: Policija mora izvesti ustrezne ukrepe za odpravo 
pomanjkljivosti v odločbah o omejitvi gibanja in nastanitvi tujcev v center za tujce; 

 dokument Odločba o omejitvi gibanja tujcev in namestitvi v Centru za tujce - 
seznanitev in naročilo, št. 2253-1/2022/26 z dne 5. septembra 2022; 

 Zapisnik strokovnega posveta vodij oddelkov in inšpektorjev za državno mejo in tujce 
– pošiljamo, št. 900-1/2022/41 z dne 20. oktobra 2022. 

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

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Center za tujce, vse policijske 
uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število strokovnih nadzorov 
2. bistvene ugotovitve strokovnih nadzorov  
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4.1. Učinkovit nadzor državne meje 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, tretja, peta, osma in dvanajsta alinea 
4. strateškega cilja], da policija mora: 
 v postopkih s tujci dosledno spoštovati človekove pravice in temeljne 

svoboščine ter upoštevati priporočila pristojnih institucij, 
 integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi 

načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa [EES] v letu 2022 in sistema 
potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023,28 

 vzpostaviti Nacionalni koordinacijski center Eurosur, skladno z novo pravno 
podlago, 

 z vidika odstranjevanja začasnih tehničnih ovir predlagati nadgradnjo 
tehničnega varovanja državne meje, 

 za obvladovanje množičnih nedovoljenih migracij ob spremenjenih 
varnostnih razmerah usklajevati ter po potrebi dopolnjevati kontingentni 
načrt v sodelovanju z drugimi državnimi organi, institucijami in nevladnimi 
organizacijami, 

 stremeti k posodobitvi IT-aplikacij v povezavi z nezakonitimi migracijami in 
vračanjem tujcev; 

 Uredba [EU] 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 
2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve 
[ETIAS] ter spremembi uredb [EU] št. 1077/2011, [EU] št. 515/2014, [EU] 
2016/399, [EU] 2016/1624 in [EU] 2017/2226; 

 Uredba [EU] 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega 
sistema [SIS] na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe 
[ES] št. 1987/2006; 

 Uredba [EU] 2017/2226 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa [SVI] za 
evidentiranje podatkov o državljanih držav zunaj EU pri prehajanju zunanjih 
meja EU; 

 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; 

 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]; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 spremembe in dopolnitve Zakonika o schengenskih mejah; 
 prvi, drugi, tretji, šesti, deseti in dvanajsti kazalnik 4. strateškega cilja: 

 število upoštevanih priporočil pristojnih institucij, 
 uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS, 
 vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in sistem Eurosur,  
 nadgradnja tehničnega varovanja državne meje s tehničnimi sredstvi 

[videonadzorni sistemi, mobilne kamere, brezpilotni letalniki ipd.], ki bodo 
nadomeščala odstranjene tehnične ovire, 

                                                      
 
28  Rok za uvedbo EES je november 2022, za uvedbo ETIAS pa eno leto po uvedbi EES. 
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 posodabljanje kontingentnega načrta; 
 uspešna nadgradnja IT-aplikacij, povezanih z nezakonitimi migracijami in 

vračanjem tujcev. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Urad za 
informatiko in telekomunikacije, Služba generalnega direktorja policije ter 
Uprava avtocestne policije, 

 Delovna skupina za izvedbo projekta interoperabilnosti in Delovna skupina za 
implementacijo sistema vstopa in izstopa, 

 policijske uprave in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število upoštevanih priporočil pristojnih institucij  
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije, Uprave kriminalistične 
policije in Uprave avtocestne policije 

2. uvedena sistema EES in ETIAS 

 podatki Evropske komisije in/ali agencije eu-LISA 
 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 

informatiko in telekomunikacije, Uprave 
kriminalistične policije [za ETIAS] in Uprave 
uniformirane policije [za EES] ter Urada za 
informatiko in telekomunikacije [za oba sistema] 

 projektna dokumentacija 

3. vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in 
sistem Eurosur 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
navedeni enoti 

4. izvedena nadgradnja tehničnega varovanja 
državne meje s tehničnimi sredstvi [videonadzorni 
sistemi, mobilne kamere, brezpilotni letalniki 
ipd.], ki bodo nadomeščala odstranjene tehnične 
ovire  

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije in Uprave 
uniformirane policije o nadgrajenem tehničnem 
varovanju meje 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nakupu in dobavi tehnične opreme 
za varovanje državne meje [osnovna sredstva] 

5. posodobljen kontingentni načrt  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

6. nadgrajene IT-aplikacije, povezane z nezakonitimi 
migracijami in vračanjem tujcev  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 
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Naloga 4.1.1 Ukrepi za racionalizacijo ponovnih postopkov s tujci, ki so prostovoljno zapustili 
azilni dom pred podajo prošnje za mednarodno zaščito 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 4.4: Policija naj v sodelovanju s pristojnim Direktoratom za 
migracije prouči ukrepe za racionalizacijo ponovnih postopkov s tujci, ki so prostovoljno 
zapustili azilni dom pred podajo vloge za mednarodno zaščito. Pri tem je policija dolžna 
zagotoviti individualno obravnavo tujcev, s ciljem identifikacije pomoči potrebnih oseb od 
oseb, ki zlorabljajo institut mednarodne pomoči. 

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

Sodelujoči 
 vodstvo Generalne policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije 
 in kabinet ministrice. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta sprejetih predlogov policije za racionalizacijo ponovnih postopkov s tujci 

  
 

Naloga 4.1.2 Strokovna pomoč policijskim enotam 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.2: Policija naj nadaljuje z ukrepi za vzpostavitev in 
delovanje sistema EES v okviru procesa zagotavljanja interoperabilnosti za 
evidentiranje prehodov državljanov tretjih držav na zunanjih mejah schengenskega 
območja. Načrtuje naj tudi strokovno pomoč policijskim enotam, da bo uvedba 
sistema čim manj vplivala na podaljšanje postopkov na mejnih prehodih.]; 

 nadaljevanje naloge 4.3.1 iz Načrta dela policije 2022 [5. kazalnik]. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije 
Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število strokovnih pomoči 
 
 

Naloga 4.1.3 Nadaljevanji z ukrepi za vzpostavitev in delovanje sistema vstopa in izstopa 
[EES/SVI]  

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.2: Policija naj nadaljuje z ukrepi za vzpostavitev in 
delovanje sistema EES v okviru procesa zagotavljanja interoperabilnosti za 
evidentiranje prehodov državljanov tretjih držav na zunanjih mejah schengenskega 
območja. Načrtuje naj tudi strokovno pomoč policijskim enotam, da bo uvedba 
sistema čim manj vplivala na podaljšanje postopkov na mejnih prehodih; 

 drugi kazalnik 4. strateškega cilja: uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS; 
 drugi kazalnik programa 4.1: uvedena sistema EES in ETIAS; 
 deseti kazalnik programa 6.7: vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System 

[EES] in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System 
[ETIAS] ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov; 

 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; 

 nadaljevanje naloge 4.3.1 iz Načrta dela policije 2022. 
 prenos naloge 6.10.4 iz Načrta dela policije 2022. 

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

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Urad za 
informatiko in telekomunikacije in Policijska akademija ter  

 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre in Urad za 
javna naročila in nabavo. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [nabava in instalacija IT opreme, razvoj 

ustreznih aplikacijskih rešitev, šolanje uporabnikov, izvedba predpisanih testiranj] [Urad za 
informatiko in telekomunikacijo] 

2. število izdelanih ali posodobljenih storitev in aplikacij [SVI – MEKO, zagotovljeni ustrezni dostopi, 
mobilna rešitev EES] [Urad za informatiko in telekomunikacijo] 

3. dodatno število kosov nameščene tehnične mobilne opreme za preverjanje po sistemu EES [Uprava 
uniformirane policije] 

4. število izvedenih usposabljanj [Uprava uniformirane policije] 
5. število usposobljenih multiplikatorjev [Uprava uniformirane policije] 
6. število zasedanj delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa [Uprava uniformirane 

policije] 
7. izvedeni sklepi delovne skupine za implementacijo sistema vstopa in izstopa [Uprava uniformirane 

policije] 
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4.2. Učinkovito izvajanje izravnalnih ukrepov 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [četrta alinea 4. strateškega cilja], da policija mora: 
 zagotoviti izvajanje izravnalnih ukrepov v skladu z njihovim namenom in 

načelom sorazmernosti, saj gre v primeru policijskih pooblastil iz 35.b člena 
Zakona o nadzoru državne meje [kontrola osebe, pregled prevoznega 
sredstva in stvari] za globok poseg v zasebnost posameznika; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 četrti in peti kazalnik 4. strateškega cilja: 
 pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov iz 35.b člena Zakona o 

nadzoru državne meje in 
 vzpostavljeno delovanje PPIU Novo mesto. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 Policijska uprava Novo mesto in druge policijske uprave in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. pozitivno razmerje izvajanja izravnalnih ukrepov iz 
35.b člena Zakona o nadzoru državne meje po 
spremembi Zakona o nadzoru državne meje in po 
pridružitvi Republike Hrvaške v schengensko 
območje 

 podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika 
– Meja in tujci – Izravnalni ukrepi – IZUKR01 in 
IZUKR02 

 podatki policijskih uprav 

2. vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za 
izravnalne ukrepe Novo mesto 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
zasedenosti delovnih mest in o postopkih za 
njihovo zasedbo v navedeni enoti 

 podatki Policijske uprave Novo mesto 
 
 
V okviru tega programa v letu 2023 ni načrtovanih nalog. Vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za izravnalne 
ukrepe je predvideno s Strategijo dela in organizacije slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje 
in v zvezi s tem je načrtovana tudi naloga 4.4.1 Organizacijska in kadrovska prilagoditev delovanja Policije po vstopu 
Hrvaške v schengensko območje. Z nalogo 6.2.3 pa je načrtovana priprava načrta popolnitve delovnih mest v 
enotah policije na državni, regionalni in lokalni ravni.  
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4.3. Sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [šesta, deseta in enajsta alinea 4. strateškega cilja], 
da policija mora: 
 kot glavni koordinator za izvajanje IBM strategije zagotoviti izvedbo vseh 

aktivnosti in ukrepov, opredeljenih s strategijo, 
 zaradi omejevanja in preprečevanja nedovoljenih migracij ter čezmejne 

kriminalitete nadaljevati sodelovanje z agencijo Frontex, s policijami 
sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s policijami držav JV 
Evrope in 

 slediti strategiji EU glede izvajanja projektov prostovoljnega vračanja in 
reintegracije tujcev v njihove izvorne države in s tem učinkovito, humano 
in trajnostno vrnitev državljanov tretjih držav; 

 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; 

 EU Strategy on voluntary return and reintegration [SWD 2021/121] in 
 sedmi kazalnik 4. strateškega cilja: izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z 

IBM strategijo. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije,  
 policijske uprave in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM 
strategijo 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število napotenih policistov v skupnih operacijah 
agencije Frontex 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

3. število tujcev, vključenih v projekt skupne storitve 
za ponovno vključevanje [Joint Return Service] 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije,  

 podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT 
 
 

Naloga 4.3.1 Zagotovitev izvedbe aktivnosti in ukrepov, opredeljenih s strategijo za leto 2023 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.7: Kot glavni koordinator za izvajanje Strategije skladnega 
upravljanja državne meje Republike Slovenije [IBM Strategija], je dolžna zagotoviti 
izvedbo vseh aktivnosti in ukrepov, opredeljenih s strategijo za leto 2023; 

 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]; 
 prenos naloge 4.1.2 iz Načrta dela policije 2022. 

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

Sodelujoči 
delovna skupina Vlade Republike Slovenije za implementacijo strategije skladnega 
upravljanja državne meje Republike Slovenije [IBM strategija] [v nadaljevanju: vladna 
delovna skupina] 
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Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih aktivnosti in ukrepov, sprejetih v vladni delovni skupini 
2. število sestankov vladne delovne skupine 
3. pripravljeno poročilo o doseganju ciljev strategije 

 
 

Naloga 4.3.2 Sodelovanje v skupnih operacijah agencije Frontex 

Podlaga 

 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; 

 drugi kazalnik 3. progama: število napotenih policistov v skupnih operacijah agencije 
Frontex. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave in policijske postaje ter 
 agencija Frontex in druge države članice Evropske unije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število napotenih policistov na kratkoročne napotitve 

 
 

Naloga 4.3.3 Vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega centra Eurosur [angl. National 
Coordination Centre] 

Podlaga 

 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]; 

 prenos naloge 4.1.6 iz Načrta dela policije 2022. 
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,  
 Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in  
 agencija Frontex. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen nacionalni koordinacijski center po novi uredbi »[normativna sprememba Akta o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji in njegove priloge 2 [sistemizacija 
delovnih mest]] 
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4.4. Prilagoditev dela policije spremembam zaradi pridružitve Republike Hrvaške 
schengenskemu območju 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [sedma alinea 4. strateškega cilja], da policija mora:  
 v sodelovanju z drugimi državnimi organi, institucijami in nevladnimi 

organizacijami nadaljevati priprave za obvladovanje nedovoljenih migracij 
in njihovega obsega po odpravi nadzora meje zaradi vključitve Hrvaške v 
schengensko območje in posledičnega povečanja nedovoljenega 
prebivanja; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 osmi in deveti kazalnik 4. strateškega cilja:  
 ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi Hrvaške v schengensko 

območje, 
 izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in 

premoženja v Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij ter 
preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne kriminalitete po morebitni 
ukinitvi mejnih kontrol na meji z Republiko Hrvaško. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje-organizacijske enote,  
 policijske uprave in policijske postaje,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–do pridružitve 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi 
Hrvaške v schengensko območje 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. vrsta izvedenih ukrepov za vzdrževanje visoke 
ravni varnosti prebivalcev in premoženja v 
Sloveniji s preprečevanjem nezakonitih migracij 
ter preprečevanjem in odkrivanjem čezmejne 
kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol 
na meji z Republiko Hrvaško 

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

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o kadrih, ki so na voljo za 
spremenjen način dela, in o nabavljeni tehnični 
opremi za izvajanje izravnalnih ukrepov 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

3. izvedeni skupni nadzori z drugimi deležniki nad 
nezakonitim prebivanjem 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izvedenih skupnih 
nadzorih 
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Naloga 4.4.1 Organizacijska in kadrovska prilagoditev delovanja Policije po vstopu Hrvaške v 
schengensko območje 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.5: Policija naj nadaljuje z ukrepi iz Strategije dela in 
organizacije slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje; 

 Strategija dela in organizacija slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko 
območje št. 541-1/2013/75 [september 2022]; 

 prvi kazalnik programa 4.4: ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi Hrvaške v 
schengensko območje. 

Čas izvedbe januar–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, vodstvo 

Sodelujoči 
 notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave, 
 policijske uprave in policijske postaje ter  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen osnutek Sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih 

in nazivih v Policiji [normativni del Akta, Priloga 2 in Priloga 3] ter njegova implementacija [v primeru 
vstopa Hrvaške v schengenski prostor] 

2. pripravljen načrt izvedbe premestitve kadrov v skladu s spremenjeno sistemizacijo ter njegova 
implementacija [v primeru vstopa Hrvaške v schengenski prostor] 

3. pripravljen načrt potrebnih aktivnosti na mejnih prehodih glede objektov in odprave fizičnih ovir ter 
potrebnih aktivnosti na objektih policijskih postaj za izravnalne ukrepe ter njegova implementacija [v 
primeru vstopa Hrvaške v schengenski prostor] 

 
 

Naloga 4.4.2 Izvajanje poostrenih nadzorov s področja odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih 
prehodov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 4.1: Policija naj sočasno z odstranjevanjem ograje na meji redno 
spremlja in prilagaja operativne načrte varovanja državnih meja. Nadzor naj okrepi na 
območjih, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, izvajanje policijskih 
nalog na meji pa naj prilagodi načinu, da se ne zmanjša občutek osebne varnosti 
lokalnega prebivalstva. 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, 
 Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 
 Generalna policijska uprava, Letalska policijska enota, 
 Slovenska vojska in  
 policijske uprave. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število poostrenih nadzorov, ki jih je odredila Generalna policijska uprava 

 
 

Naloga 4.4.3 Izvajanje skupnih nadzorov z drugimi deležniki nad nezakonitim prebivanjem 

Podlaga Tretji kazalnik programa 4.4: izvedeni skupni nadzori z drugimi deležniki nad nezakonitim 
prebivanjem. 

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

Sodelujoči 

 policijske postaje za izravnalne ukrepe, 
 Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 
 Finančna uprava Republike Slovenije in 
 Tržni inšpektorat Republike Slovenije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih skupnih nadzorov 
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5. VZPOSTAVITEV SOODGOVORNSOTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V LOKALNI 
SKUPNOSTI 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sonosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba generalnega 
direktorja policije in Policijska akademija 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

 prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti 
in preventivnega policijskega dela29  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije [številka in datum 
dokumenta] 

 vzpostavljene linije dela med notranjimi 
organizacijskimi enotami policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 boljši rezultati preventivnega dela policije in 
odkrivanja kaznivih ravnanj v policijskem okolišu 
v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem 

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

 podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi 
metodologije 

 pokritost vseh policijskih okolišev z vodji 
policijskih okolišev ter število vodij in njihovih 
namestnikov  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije v sodelovanju s policijskimi 
upravami, 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
policijski okoliš  

 
  

                                                      
 
29  Policija bo prenovila strategijo policijskega dela v skupnosti in usmeritve za preventivno policijsko delo. 
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5.1. Okrepitev dela policije v policijskem okolišu 

Podlaga 

 temeljna usmeritev MNZ [druga, tretja in četrta alinea 5. strateškega cilja, 
deveta alinea 4. strateškega cilja], da policija mora:  
 zagotoviti redno prisotnost vodij policijskih okolišev med lokalnim 

prebivalstvom in na ta način izboljšati vidnost ter dostopnost policistov v 
lokalnem okolju, 

 zagotoviti, da bo vsak policijski okoliš imel svojega vodjo in namestnika 
vodje, njihovo število pa prilagoditi varnostni problematiki in razvoju 
posameznega lokalnega okolja [nove stanovanjske zmogljivosti, širitev 
industrije in podjetništva ipd.], 

 okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja 
varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi 
nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali 
gospodarske dejavnosti in 

 okrepiti delo vodij policijskih okolišev na zunanjih mejah za zagotavljanje 
varnosti in povečanje občutka osebne varnosti obmejnega prebivalstva;  

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 tretji in četrti kazalnik 5. strateškega cilja: 
 boljši rezultati preventivnega dela policije in odkrivanja kaznivih ravnanj v 

policijskem okolišu v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem in  
 pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij 

in njihovih namestnikov. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Služba 
generalnega direktorja policije, Policijska akademija ter Urad za informatiko in 
telekomunikacije,  

 policijske uprave ter 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. boljši rezultati preventivnega dela policije in 
odkrivanja kaznivih ravnanj v policijskem okolišu v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem 

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

 podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi 
metodologije 

2. pokriti vsi policijski okoliši z vodji policijskih 
okolišev ter število vodij in njihovih namestnikov  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije v sodelovanju policijskimi 
upravami 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
policijski okoliš  

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije o objavljenih 
podatkih na spletni strani policije [zadnji datum 
posodobitve]  
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3. prepoznavnost vodje policijskega okoliša in ocena 
ustreznosti prisotnosti policistov v lokalnem okolju 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

 
 

Naloga 5.1.1 Prenova aplikacije za evidentiranje preventivnega policijskega dela 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 5.1: Policija naj, ob upoštevanju izsledkov posameznih 
raziskav, prenovi strategijo policijskega dela v skupnosti in usmeritve za preventivno 
policijsko delo s ciljem izboljšanja rezultatov preventivnega dela policije in odkrivanja 
kaznivih ravnanj v policijskem okolišu ter večjo prepoznavnost vodje policijskega 
okoliša v lokalni skupnosti. V strategiji naj tudi določi merljive kazalnike učinkovitosti; 

 prvi kazalnik 5. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 5.2: prenovljeni strategiji 
policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela. 

Čas izvedbe januar–junij 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Služba 

generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Policijska akademija in 
 policijske uprave. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. prenovljena aplikacija 
2. izveden strokovni posvet 
3. število udeležencev posveta 

 
 

Naloga 5.1.2 Intenziviranje dela policistov kolesarjev 

Podlaga Letna usmeritev MNZ št. 5.2: S ciljem boljše vidnosti policije in dviga občutka varnosti 
prebivalcev, mora intenzivirati delo policistov kolesarjev, zlasti v mestnih središčih. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči policijske uprave 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljeno obvestilo vsem policijskim enotam o nujnosti intenziviranja dela policistov kolesarjev, 
zlasti v mestnih središčih 

2. število izvedenih strokovnih nadzorov Generalne policijske uprave, Uprave uniformirane policije [v 
drugem polletju 2023] 

3. glavne ugotovitve strokovnih nadzorov 
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5.2. Prenova strategije policijskega dela in preventivnega policijskega dela 

Podlaga 

 temeljna usmeritev MNZ [prva alinea 5. cilja], da policija mora:  
 prenoviti strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega 

policijskega dela, pri čemer mora upoštevati izsledke CRP ter linije dela 
med notranjimi organizacijskimi enotami policije; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 Ciljno raziskovalni projekt Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti – 
vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih; 

 Analiza uspešnosti izvajanja policijskega dela v skupnosti v Sloveniji in 
primerljivih državah Evropske unije ter širše [predlog za ciljno raziskovalni 
projekt] ter 

 prvi in drugi kazalnik 5. strateškega cilja: 
 prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega 

policijskega dela  
 vzpostavljene linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Policijska 
akademija in Uprava kriminalistične policije,  

 policijske uprave in  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne 

naloge 
Obdobje izvedbe 2023–2025 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti 
in preventivnega policijskega dela30  

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije [številka in datum 
dokumenta] 

2. vzpostavljene linije dela med notranjimi 
organizacijskimi enotami policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 5.2.1 Prenova strategije policijskega dela v skupnosti in usmeritev za preventivno 
policijsko delo 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 5.1: Policija naj, ob upoštevanju izsledkov posameznih 
raziskav, prenovi strategijo policijskega dela v skupnosti in usmeritve za preventivno 
policijsko delo s ciljem izboljšanja rezultatov preventivnega dela policije in odkrivanja 
kaznivih ravnanj v policijskem okolišu ter večjo prepoznavnost vodje policijskega 
okoliša v lokalni skupnosti. V strategiji naj tudi določi merljive kazalnike učinkovitosti; 

 prvi kazalnik 5. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 5.2: prenovljeni strategiji 
policijskega dela v skupnosti in preventivnega policijskega dela. 

Čas izvedbe april–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Služba 

generalnega direktorja policije, Uprava kriminalistične policije, Policijska akademija in 
 policijske uprave. 

  

                                                      
 
30  Policija bo prenovila strategijo policijskega dela v skupnosti in usmeritve za preventivno policijsko delo. 
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Kazalniki uresničitve naloge 
1. prenovljena strategija policijskega dela v skupnosti 
2. prenovljene usmeritve za preventivno policijsko delo 
3. izveden strokovni posvet 
4. število udeležencev posveta 
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6. VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO ORGANIZACIJO DELA 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Urad za 
informatiko in telekomunikacije 

Sonosilci Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Uprava kriminalistične policije in 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

 zgrajen nov vadbeni center policije  
 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 

Direktorata za logistiko o izgradnji novega 
vadbenega centra 

 posodobljena strelišča v Policijski akademiji in 
Vadbenem centru Gotenica  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o posodobitvi strelišč 

 posodobljen način usposabljanja policistov za 
rokovanje s službenim strelnim orožjem 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o: 
 posodobljenem programu [številka in datum 

dokumenta], 
 letni odločbi generalnega direktorja policije na 

strokovnem področju [številka in datum 
odločbe] in 

 poročila Generalne policijske uprave, notranjih 
organizacijskih enot in policijskih uprav o 
letnem usposabljanju s področja uporabe 
strelnega orožja 

 uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih 
se smejo policisti samoiniciativno usposabljati za 
rokovanje s službenim strelnim orožjem 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije o: 
 vzpostavljenem tehničnem kartonu orožja v 

elektronski obliki in 
 izstreljenih nabojih ter 
 o predlaganih spremembah zakonodaje. 

 število prenesenih dobrih praks v delovne 
procese vseh policijskih enot 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije 

 prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih 
mest 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o 
številu: 
 razpisanih mest,  
 prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 

za zaposlitev in 
 sprejetih kandidatov 

 uveden karierni sistem 
 podatki Generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije o sprejetih in 
objavljenih aktih in njihovi objavi na intranetu 

 delež zasedenih delovnih mest policistov v 
posamezni policijski enoti 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mest 
v: 
 Generalni policijski upravi [po notranjih 

organizacijskih enotah] in  
 policijskih upravah [notranje organizacijske 

enote in policijske postaje] 

 razvit in v prakso uveden celovit model 
ocenjevanja varnostnih razmer z merjenjem 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva, 
Službe generalnega direktorja policije in Urada za 
informatiko in telekomunikacije o fazah 
vzpostavljanja in uvedbe modela  

 organizacijska in kadrovska okrepitev analitske 
dejavnosti v policiji 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
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notranje zadeve o spremembi Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji, ki se nanašajo na analitsko 
dejavnost, 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu delovnih mest in njihovi zasedenosti ter 
postopkih za njihovo zasedbo 

 prenos prenovljene analitske platfome STALITA v 
prakso  

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije, in sicer: 
 projektna dokumentacija Ciljno raziskovalnega 

projekta Razvoj in integracija novih algoritmov 
podatkovne in vizualne analitike v 
preiskovalno platformo [CRP V5-2117] 

 letna poročila o delu in 
 drugi podatki  

 vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki 
informacijske tehnologije ter razvijalci orodij in 
umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v 
policiji  

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

 pozitivna kadrovska fluktuacija na področju 
informacijsko telekomunikacijske dejavnosti 
policije  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre o 
številu prihodov in odhodov iz Generalne 
policijske uprave, Urada za informatiko in 
telekomunikacije ter policijskih uprav,  

 število usposobljenih strokovnjakov s področja 
digitalne preobrazbe v policiji  

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije o številu 
usposobljenih strokovnjakov 

 nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, 
»lifeseeker«31  

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

 nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi 
postajami 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

 vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so 
opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o številu dobavljenih osebnih 
zaščitnih sredstvih [materialno knjigovodstvo] 

 podatki Službe generalnega direktorja policije o 
razdelitvi teh sredstev 

 nižja povprečna starost prevoznih sredstev 
policije v primerjavi s preteklim srednjeročnim 
obdobjem 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil 
policije 

 prispevki za pripravo temeljnih razvojnih 
programov za obdobje 2026–2035  

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
vseh notranjih organizacijskih enot 

 delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih 
enotah policije32  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o nakupu in dobavi 
navedenih vozil 

 zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 
zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim 
obdobjem33 

 izdelani analizi Generalne policijske uprave, 
Službe generalnega direktorja policija v letih 
2023 [nulto stanje] in 2026 [številka in datum 
dokumenta] 

                                                      
 
31  Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. 
32  Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 3. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 
33  Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 7. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 
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 delež pomožnih policistov34  podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

 
 

Naloga 6.0.1 Sistemska ureditev izvajanja raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega 
programa [CRP] v policiji 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.10: Policija mora do konca prvega trimesečja sistemsko 
urediti [centralizirati] izvajanje postopkov za oblikovanje predlogov raziskovalnih tem 
in sodelovanje pri javnih razpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za CRP 
ter vzpostaviti učinkovito spremljanje izvajanja in implementacije rezultatov 
projektov CRP, ki jih sofinancira; 

 Strategije razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030, št. 630-
30/2022/16 z dne 31. maja 2022, tretji strateški cilj: Krepitev implementacije; 

 100. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji. 
Čas izvedbe januar–marec 

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

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

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelana analiza postopkov izvajanja Ciljnih raziskovalnih programov [CRP] v MNZ in Policiji 
2. izdelano navodilo o postopkih izvajanja raziskovalnih projektov CRP v Policiji [nov interni akt policije] 

in objava na intranetu 
 
 

Naloga 6.0.2 Centralizirani in decentralizirani finančni viri Evropske unije 

Podlaga 
 Sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo in njenimi agencijami in 
 sklenjene konzorcijske pogodbe s koordinatorji projektov. 

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

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. projekti, katerih nosilec je policija, in kratka vsebina realiziranih nalog 
2. projekti, v katerih policija sodeluje, in kratka vsebina realiziranih nalog 

 
 
  

                                                      
 
34  Policija je naveden kazalnik uresničevanja 6. strateškega cilja dodala poleg kazalnikov, predpisanih s temeljnimi usmeritvami 

MNZ. Delež pomožnih policistov je razmerje med številom veljavnih pogodb in ciljnim številom pogodb, izraženo v odstotkih. 
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Naloga 6.0.3 Projekti instrumenta za predpristopno pomoč [angl. IPA projects, twininngi, action 
grants] 

Podlaga  Sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo in 
 sklenjene konzorcijske pogodbe s koordinatorji projektov. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. projekti, katerih nosilec je policija, in kratka vsebina realiziranih nalog 
2. projekti, v katerih policija sodeluje, in kratka vsebina realiziranih nalog 

 
 

Naloga 6.0.4 Skladi za notranjo varnost, za azil, migracije in vključevanje ter za integrirano 
upravljanje meja [ISF, AMIF in BMVI] 
Podlaga Potrjeni nacionalni programi in akcijski načrti. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, notranje organizacijske enote. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. projekti, katere koordinira policija, in kratka vsebina realiziranih nalog 

 
 

Naloga 6.0.5 Obravnavani odklonski pojavi uslužbencev policije  

Podlaga 
Način spremljanja enaindvajsetega kazalnika 6. strateškega cilja: izdelana analiza 
Generalne policijske uprave, Službe generalnega direktorja policija v letih 2023 [nulto 
stanje]. 

Čas izvedbe oktober–december 

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

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

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelan pregled stanja odklonskih pojavov po delovni dobi 
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6.1. Skrb za razvojne potenciale zaposlenih v policiji, vodenje aktivne politike zaposlovanja 
in izvajanje drugih aktivnosti za pozitivno fluktuacijo kadrov 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [druga, šesta, sedma in deseta alinea 6. strateškega 
cilja ter tretja alineja 7. strateškega cilja], da policija mora: 
 kadrovsko popolniti delovna mesta novoustanovljenih policijskih enot s 

sorazmernim prerazporejanjem policistov iz drugih policijskih enot in novih 
policistov po zaključku izobraževanja, 

 vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega 
strokovnega razvoja policistov, 

 vzpostaviti aktiven in stabilen sistem zaposlovanja, temelječ na vnaprej 
določenih zahtevanih varnostnih in zdravstvenih pogojih, 

 okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo, 
 posodobiti in okrepiti promocijo poklica policista na vseh organizacijskih 

ravneh, ki bo omogočala zadostne človeške vire glede na kadrovske 
potrebe policije; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 šesti, sedmi, osmi, trinajsti in enaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja ter 
drugi kazalnik 7. strateškega cilja:  
 prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več 

od števila razpisanih mest;  
 uveden karierni sistem;  
 delež zasedenih delovnih mest policistov v posamezni policijski enoti; 
 pozitivna kadrovska fluktuacija na področju informacijsko 

telekomunikacijske dejavnosti policije, 
 zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v 

prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem in 
 posodobljena promocija poklica policista. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave, 
 Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre in 
 Ministrstvo za javno upravo. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. uveden karierni sistem  podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih 
mest  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o 
številu: 
 razpisanih mest,  
 prijavljenih kandidatov in kandidatk, ki 

izpolnjujejo pogoje za zaposlitev in 
 sprejetih kandidatov 

3. delež zasedenih delovnih mest policistov v 
posamezni policijski enoti 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
zasedenosti delovnih mest v enotah 

4. pozitivna kadrovska fluktuacija na področju 
informacijsko telekomunikacijske dejavnosti 
policije 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urad za organizacijo in kadre ter 
Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije o številu postopkov in številu 
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novo zaposlenih na področju informacijsko-
telekomunikacije dejavnosti 

5. pripravljena nova strategija za promocijo 
zaposlovanja 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja 

6. izvedene aktivnosti nove strategije za promocijo 
zaposlovanja 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja  

7. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 
zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim 
obdobjem 

 izdelani analizi Generalne policijske uprave, 
Službe generalnega direktorja policija v letih 
2023 [nulto stanje] in 2026 [številka in datum 
dokumenta] 

 
 

Naloga 6.1.1 Nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev kariernega sistema 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.5:Policija je dolžna nadaljevati z aktivnostmi za 
vzpostavitev kariernega sistema, kot to določata 43. člen Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije [ZNPPol], 22.č člen Kolektivne pogodbe za policiste35 ter 
stavkovni sporazum;36 

 sedmi kazalnik 6. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 6.1: uveden karierni 
sistem; 

 sklep ožjega kolegija generalnega direktorja policije s seje 13. oktobra 2022. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave, policijska sindikata in  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. ustanovljena delovna skupina  
2. pripravljen program dela 
3. pripravljena priporočila kariernega sistema v policiji 
4. pripravljena navodila za izvedbo razvojnega razgovora in presojo kompetenc za karierno 

napredovanje 
5. pripravljen osnutek umestitve kariernih delovnih mest v nazive in plačne razrede 
6. pripravljeno gradivo za sejo kolegija generalnega direktorja policija in/ali sejo kolegija ministrice 

 
 

Naloga 6.1.2 Posodobitev strategije promocije zaposlovanja v Policiji in enoto izvajanje 
promocije poklica 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.4: V prvem polletju mora posodobiti in okrepiti strategijo 
na področju promocije zaposlovanja v policiji, ki bo omogočala zadostne človeške 
vire glede na kadrovske potrebe policije, in zagotoviti enotno izvajanje promocije za 
vse policijske enote na vseh organizacijskih ravneh; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 3.1. Kadrovski vidik; 

 šesti kazalnik 6. strateškega cilja: prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih mest; 

 drugi kazalnik 7. strateškega cilja: posodobljena promocija poklica; 
 drugi, peti in šesti kazalnik programa 6.1:  

 prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več od 
števila razpisanih mest, 

 pripravljena nova strategija za promocijo zaposlovanja in  
                                                      
 
35 Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16). 
36 Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 40/16). 
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 izvedene aktivnosti nove strategije za promocijo zaposlovanja; 
 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, št. 
024-80/2018/10 z dne 8. septembra 2021, št. 024-80/2018/12 z dne 24. novembra 
2021 in št. 024-80/2018/14 z dne 9. novembra 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji,  
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave in policijske postaje,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko ter  
 zunanji deležniki. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena nova strategija za promocijo zaposlovanja [v prvem polletju 2023] 
2. vrste izvedenih promocijskih aktivnosti  
3. realizirana priporočila iz poročil o rezultatih anket o zaposlitvenih možnostih v Policiji 
4. ob koncu leta število prijav na razpise in primerjava z razpisi preteklega srednjeročnega obdobje 

2018–2022 [Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
5. ob koncu leta število novo zaposlenih in primerjava s preteklim srednjeročnim obdobjem 2018–2022 

[Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
 
 

Naloga 6.1.3 Izvedba višješolskega študijskega programa policist – redni in izredni študij 

Podlaga 
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 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 2023 

[Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre] 
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6.2. Organizacijski ukrepi za kakovostno in učinkovito delovanje policijskih enot 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [osemnajsta alinea 1. strateškega cilja, prva alinea 3. 
strateškega cilja, tretja alineja 4. strateškega cilja, tretja alineja 5. strateškega 
cilja, peta in dvanajsta alineja 6. strateškega cilja ter četrta in deseta alineja 7. 
strateškega cilja], da policija mora: 
 predlagati normativne spremembe glede vloge in položaja Nacionalnega 

preiskovalnega urada, s ciljem krepitve njegove vodstvene in operativne 
avtonomije, 

 predlagati morebitne spremembe organiziranosti delovanja policije na 
področju nadzora in urejanja prometa v Sloveniji z vidika učinkovite rabe 
kadrovskih virov, 

 vzpostaviti Nacionalni koordinacijski center Eurosur, skladno z novo pravno 
podlago, 

 zagotoviti, da bo vsak policijski okoliš imel svojega vodjo in namestnika 
vodje, njihovo število pa prilagoditi varnostni problematiki in razvoju 
posameznega lokalnega okolja [nove stanovanjske zmogljivosti, širitev 
industrije in podjetništva ipd.], 

 za racionalizacijo dela in uvajanje še bolj učinkovitih delovnih procesov 
prepoznane dobre prakse prenesti v delo vseh policijskih enot, 

 aktivno sodelovati pri pripravi temeljnih razvojnih programov za obdobje 
2026–2035, 

 vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje 
zaupnosti prijavitelja in 

 izpopolniti notranji nadzor nad delom policistov in policijskih enot v skladu z 
ugotovitvami ustreznih raziskav; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 tretji kazalnik 5. strateškega cilja, peti, deseti in devetnajsti kazalnik 6. 
strateškega cilja ter četrti in šesti kazalnik 7. strateškega cilja: 
 pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij 

in njihovih namestnikov, 
 število prenesenih dobrih praks v delovne procese vseh policijskih enot, 
 organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji, 
 prispevki za pripravo temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035,  
 vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in integriteto tudi na Policijskih 

upravah Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica ter 
 posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske uprave, 
 delovna skupina za odpravo administrativnih ovir in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. predlagane in sprejete spremembe Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji [Nacionalni preiskovalni urad, 
namestniki vodje policijskih okolišev, analitska 
dejavnost, oddelki za notranje preiskave in 
integriteto, organiziranost prometne policije in 
druge spremembe] 

 dokumenti Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije, Uprave uniformirane 
policije in Službe generalnega direktorja policije 

 sprejet in na intranetu objavljen Akt o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji 
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2. število prenesenih dobrih praks v delovne procese 
vseh policijskih enot, vključno z odpravo 
administrativnih bremen 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije 

3. posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije [datum in 
številka dokumenta] 

4. pripravljeni predlogi policije za pripravo temeljnih 
razvojnih programov za obdobje 2026–2035 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
vseh notranjih organizacijskih enot 

 
 

Naloga 6.2.1 Priprava načrta kadrovske popolnitve policijskih enot na lokalni, regionalni in 
državni ravni 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ 6.6: Do konca prvega trimesečja naj pripravi celovit načrt 
kadrovske popolnitve policijskih enot,37 tudi Oddelka za tajno opazovanje II.38 Pri 
tem naj upošteva ugotovitve posameznih delovnih skupin, obstoječo kadrovsko 
problematiko, pričakovano število novih policistov, načrtovano organizacijo policije po 
vstopu Hrvaške v schengensko območje ter pretekle usmeritve in obvezna navodila 
ministrov; 

 Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, št. 0100-1/2021/2 (1502-04) z dne 12. marca 2021;  

 Dokument Direktorata za policijo in druge varnostne naloge št. 0602-16/2018/3 
(141-02) z dne 23. maja 2018. 

Čas izvedbe januar–marec 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter 
 policijska sindikata. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen načrt 

 
 

Naloga 6.2.2 Pobuda za spremembo in dopolnitev Zakona o organiziranosti in delu v policiji in 
internih aktov policije za zagotovitev funkcionalne avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega 
urada 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 1.6: Policija mora vzpostaviti takšno organizacijsko 
strukturo in funkcionalno avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada, ki bo 
zagotavljala učinkovito izvajanje njegovih nalog na področju preiskovanja 
najzahtevnejših kaznivih dejanj; 

 dvanajsti kazalnik 1. strateškega cilja: spremenjen akt o notranji organizaciji glede 
vloge in položaja Nacionalnega preiskovalnega urada; 

 prvi kazalnik programa 6.2: predlagane in sprejete spremembe Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji [Nacionalni preiskovalni 
urad, namestniki vodje policijskih okolišev, analitska dejavnost, oddelki za notranje 
preiskave in integriteto, organiziranost prometne policije in druge spremembe]. 

Čas izvedbe januar–junij 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

                                                      
 
37  Poleg predvidene reorganizacije Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost, Nacionalnega preiskovalnega urada in 

Uprave avtocestne policije, bo policija morala kadrovsko popolniti tudi nekatere novoustanovljene policijske enote, kot so 
Oddelek za kakovost in razvoj NFL, PP Ivančna Gorica, PP Ljubljana Polje ipd. 

38  Ustanovljen je bil z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v Policiji, št. 0100-1/2021/2 (1502-04), 12. 3. 2021, vendar ni bil kadrovsko popolnjen. 
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Sodelujoči 

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

 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre ter 
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. spremenjen in dopolnjen Zakona o organiziranosti in delu v policiji. ki se nanaša na imenovanje 

direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada 
2. spremenjen normativni del Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

Policiji in njegove priloge 2 [sistemizacija delovnih mest] 
3. spremenjeno in dopolnjeno Navodilo o določitvi kaznivih dejanj, ki jih preiskuje Nacionalni 

preiskovalni urad 
4. spremenjeno in dopolnjeno Navodilo o medsebojnem obveščanju, izmenjavi informacij in sodelovanju 

Nacionalnega preiskovalnega urada z drugimi policijskimi enotami 
 
 

Naloga 6.2.3 Priprava sistemskih organizacijskih sprememb v Uradu za informatiko in 
telekomunikacije Generalne policijske uprave in oddelkih za informatiko in telekomunikacije 
policijskih uprav 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.1: Hiter tehnološki razvoj terja hiter odziv strokovnjakov 
na področju informatike in telekomunikacij na vseh področjih dela, zato naj policija 
prouči dosedanjo organiziranost teh policijskih enot in izvede ustrezne organizacijske 
ukrepe, s ciljem ažurne in učinkovite podpore policijskim enotam. Pristopi naj tudi k 
proaktivnemu digitalnemu usposabljanju policistov;39 

 prvi kazalnik programa 6.2: predlagane in sprejete spremembe Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji [Nacionalni preiskovalni 
urad, namestniki vodje policijskih okolišev, analitska dejavnost, oddelki za notranje 
preiskave in integriteto, organiziranost prometne policije in druge spremembe]. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, 
 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljen predlog sistemskih sprememb za obravnavo na seji kolegija generalnega direktorja policije 
2. spremenjen normativni del Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

Policiji in njegove priloge 2 [sistemizacija delovnih mest] 
 
 

Naloga 6.2.4 Reorganizacija in racionalizacija obstoječih oblik in metod dela, zlasti nadurnega 
dela in pripravljenosti na domu 
Podlaga Prenos naloge 6.4.6 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe maj–december 

Nosilec 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacije in kadre ter  
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Sektor za razvoj 

in sistemske naloge 
Sodelujoči policijske enote 

  

                                                      
 
39  Tehnološkemu razvoju mora slediti tudi nadgradnja znanja uslužbencev policije. Z ustreznim usposabljanjem in 

izpopolnjevanjem se lahko razbremeni posamezne strokovne službe [»kar je danes specialistično znanje, bo jutri lahko 
vsakodnevno opravilo«]. 



87 
 
 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. pripravljena enotna metodologija za ovrednotenje stroškov nadurnega dela in pripravljenosti na domu 

[Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacije in kadre] 
2. izdelana analiza [Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacije in kadre] 
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, Urad za organizacije in kadre] 

 
 

Naloga 6.2.5 Kadrovska popolnitev Oddelka za tajno opazovanje II v Upravi kriminalistične 
policije Generalne policijske uprave 

Podlaga 

 Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, št. 0100-1/2021/2 (1502-04) z dne 12. marca 2021; 

 Dokument DPDVN, št. 0602-16/2018/3 (141-02) z dne 23. maja 2018; 
 Načrt kadrovske popolnitve policijskih enot [glej nalogo 6.2.3]. 

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

Sodelujoči 

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

 policijske uprave,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vsaj polovica zasedenih delovnih mest policistov v Oddelku za tajno opazovanje II 
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6.3. Popolnjevanje in razvoj pomožne policije 

Podlaga 

 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Uredba o pomožni policiji; 
 Program osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste št. 833-

1/2016/51 (2112-05) z dne 26. maja 2016; 
 Program usposabljanja kandidatov, ki so že izvajali policijska pooblastila, za 

delo v pomožni policiji št. 833-1/2017/303 (2112-05) z dne 
20. decembra 2017; 

 Letni načrt popolnitve s pomožnimi policisti št. 833-1/2015/48 (2112-05) z 
dne 30. oktobra 2022 in 

 dvaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja: delež pomožnih policistov. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in 
Policijska akademija 

 Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, 
 policijske uprave in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. delež pomožnih policistov 
 podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije 
2. število in vsebina prenesenih dobrih praks v 

delovne procese pomožnih policistov v matičnih 
enotah 

 podatki matičnih enot  

3. posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji, tudi nad pomožnimi policisti 

 podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije  

4. posodobljen program nadaljevalnega in 
dopolnilnega usposabljanja in način 
usposabljanja pomožnih policistov za opravljanje 
nalog policije 

 poročila matičnih enot o nadaljevalnem in 
dopolnilnem usposabljanju pomožnih policistov za 
opravljanje nalog policije 

 
 

Naloga 6.3.1 Vzpostavitev aplikacije za evidentiranje in obračun opravljenega dela pomožnih 
policistov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 6.3: Nadaljuje naj z razvojem, popolnjevanjem in 
usposabljanjem pomožne policije, pri tem pa mora, v sodelovanju s pristojno službo 
ministrstva, do konca prvega polletja vzpostaviti ustrezno aplikacijo za evidentiranje in 
obračun opravljenega dela pomožnih policistov. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave in 
 Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariat. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljena aplikacija za evidentiranje in obračun opravljenega dela pomožnih policistov 
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Naloga 6.3.2 Popolnjevanje pomožne policije 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.3: Nadaljuje naj z razvojem, popolnjevanjem in 
usposabljanjem pomožne policije, pri tem pa mora, v sodelovanju s pristojno službo 
ministrstva, do konca prvega polletja vzpostaviti ustrezno aplikacijo za evidentiranje 
in obračun opravljenega dela pomožnih policistov; 

 dvaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja in prvi kazalnik programa 6.3: delež 
pomožnih policistov. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave in 
 Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariat. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število podpisanih pogodb o osnovnem usposabljanju 
2. število usposobljenih kandidatov za pomožne policiste 
3. število podpisanih pogodb o prostovoljni službi v pomožni policiji 
4. število aktivnih pomožnih policistov 
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6.4. Pogostejše izvajanje usposabljanj v rokovanju s službenim strelnim orožjem 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [četrta alinea 6. strateškega cilja], da policija mora: 
zagotoviti pogostejše usposabljanje v rokovanju s službenim strelnim 
orožjem; 

 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev 

policije št. 0700 -1/2014/27 z dne 28. septembra 2017 in Navodilo o 
spremembah navodila o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju 
javnih uslužbencev policije št. 007-257/2018/12 z dne 29. novembra 2018; 

 tretji in četrti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: 
 posodobljen način usposabljanja policistov za rokovanje s službenim 

strelnim orožjem 
 uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih se smejo policisti 

samoiniciativno usposabljati za rokovanje s službenim strelnim orožjem. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija in Služba generalnega direktorja 
policije 

Sodelujoči  policijske uprave 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. posodobljen program usposabljanja in način 
usposabljanja policistov za ravnanje s službenim 
strelnim orožjem kot prisilnim sredstvom 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o: 
 posodobljenem programu [številka in datum 

dokumenta], 
 letni odločbi generalnega direktorja policije na 

strokovnem področju [številka in datum 
odločbe] in 

 poročila Generalne policijske uprave, notranjih 
organizacijskih enot in policijskih uprav o letnem 
usposabljanju s področja uporabe strelnega 
orožja 

2. zagotovljeno pogostejše usposabljanje skupine 
»A« policistov za ravnanje s službenim strelnim 
orožjem [4-krat letno] 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o pogostejšem usposabljanju na 
podlagi poročil notranjih organizacijskih enot 
Generalne policijske uprave in policijskih uprav o 
uporabi strelnega orožja 

3. vzpostavljen tehnični karton orožja v elektronski 
obliki in število izstreljenih nabojev 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije  

4. predlagane spremembe zakonodaje 
 podatki Generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije 
  



91 
 
 

Naloga 6.4.1 Posodobitev programov usposabljanja Vaje v streljanju za vse policiste in 
Usposabljanje izvajalcev vaj v streljanju v Policiji 

Podlaga Prvi kazalnik programa 6.4: posodobljen program usposabljanja in način usposabljanja 
policistov za ravnanje s službenim strelnim orožjem kot prisilnim sredstvom. 

Čas izvedbe marec–junij 

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

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

Kazalniki uresničitve naloge 
1. posodobljen program usposabljanja Vaje v streljanju za vse policiste 
2. posodobljen program usposabljanja Usposabljanje izvajalcev vaj v streljanju v Policij 

 
 
 
  



92 
 
 

6.5. Zagotovitev ustrezne infrastrukture [objektov] za uspešno delovanje policije, 
posodobitev voznega parka policije in povečanje vidnosti policije 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [deveta alineja 3. strateškega cilja ter prva in tretja 
alinea 6. strateškega cilja], da policija mora: 
 povečati vidnost policije na vseh področjih dela, zlasti povečati uporabo 

označenih [belo-modro-rumenih] vozil v posameznih specializiranih enotah 
na državni in regionalni ravni [npr. SENP, SENDM, PPIU], 

 izvesti ustrezno preselitev v novozgrajene objekte policijskih enot, 
 za potrebe usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnega znanja policistov 

zagotoviti lastne infrastrukturne objekte in posodobiti že zgrajene; 
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji;  
 prvi, drugi, osemnajsti in dvajseti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: 

  zgrajen nov vadbeni center policije, 
  posodobljena strelišča v Policijski akademiji in Vadbenem centru Gotenica 
  nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije v primerjavi s preteklim 

srednjeročnim obdobjem in  
 delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije. 

Nosilec Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske enote, ki se bodo preselile v druge objekte in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in 
 zunanji izvajalci. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. proučene možnosti za izgradnjo novega 
vadbenega centra policije 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o izgradnji novega 
vadbenega centra 

2. posodobljeno strelišče  podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko 

3. število drugih zgrajenih novih ali obnovljenih 
objektov policijskih enot 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko 

4. izvedene selitve v novozgrajene objekte Policije, 
vključno z IKT sistemi in opremo 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o izvedenih selitvah 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije o selitvi IKT 
sistemov in opreme 

5. nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije 
v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil 
policije 

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

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o številu vseh vozil in 
številu belo-modro-rumenih vozil v specializiranih 
enotah policije 
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Naloga 6.5.1 Opremljanje specializiranih enot z označenimi policijskimi vozili 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.11: Nadaljuje naj opremljanje specializiranih enot za 
nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe z označenimi 
policijskimi vozili [belo-modro-rumenih], pri čemer mora biti v posamezni policijski 
enoti pretežni delež označenih vozil, zlasti pa mora zagotoviti njihovo uporabo; 

 dvajseti kazalnik 6. strateškega cilja in šesti kazalnik programa 6.5: delež belo-
modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije. 

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

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 
3. delež označenih policijskih vozil v specializiranih enotah za nadzor državne meje in ob koncu leta 

primerjava z letom 2022 
4. delež označenih policijskih vozil v policijskih postajah za izravnalne ukrepe in ob koncu leta primerjava 

z letom 2022 
 
 

Naloga 6.5.2 Ureditev poslovnih prostorov za potrebe policije na lokalni, regionalni in državni 
ravni  

Podlaga 

 novelacija strateškega načrta zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe Policije; 
 potrjeni Interni finančni načrti Policije; 
 tretji in četrti kazalnika programa 6.5:  

 število drugih zgrajenih novih ali obnovljenih objektov policijskih enot, 
 izvedene selitve v novozgrajene objekte Policije, vključno z IKT sistemi in opremo. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in  
 policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število novo začetih projektov 
2. število zaključenih projektov 
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6.6. Vzpostavitev modela ocenjevanja varnostnih razmer v policiji 

Podlaga 

 Temeljni usmeritvi MNZ [osma in deveta alinea 6. strateškega cilja], da policija 
mora:  
 razviti in izvajati celovit model ocenjevanja varnostnih razmer ter merjenja 

uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti na vseh področjih dela policije, pri 
čemer mora z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti zadostne 
kadrovske in računalniške vire s področja analitske dejavnosti [do 2027] in  

 slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, 
nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno nadomestila 
uporabo človeških virov; 

 Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski 
policiji – končno poročilo ciljno raziskovalnega projekta 2012; 

 Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in 
merjenja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela: Pregled tujih 
pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo [Ciljno raziskovalni 
projekt 2021] in 

 deveti in deseti kazalnik 6. srednjeročnega cilja: 
 razvit in v prakso uveden celovit model ocenjevanja varnostnih razmer z 

merjenjem uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije, 
 organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji]. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Vodstvo in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava 
uniformirane policije in Uprava kriminalistične policije, 

 Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot, 
 Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost statističnega poročanja, 
 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalci učinkovanja programa na izboljšanje 

dela policije in varnostnih razmer Način spremljanja [vir podatkov] 

1. razvit teoretični model ocenjevanja varnostnih 
razmer  

 poročila izvajalca ciljno raziskovalnega projekta 
Razvoj celovitih modelov ocenjevanja 
nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega 
dela: Pregled tujih pristopov, dobrih praks in 
njihova aplikacija za Slovenijo 

2. prilagojen teoretični model   podatki Generalne policijske uprave, vodstva 

3. vzpostavljena računalniška podpora 
 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 

informatiko in telekomunikacije 

4. organizacijsko in kadrovsko okrepljena analitska 
dejavnost v policiji40 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve o spremembi Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji, ki se nanašajo na analitsko 
dejavnost v policiji 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu postopkov in zaposlenih na delovnih 
mestih s področja analitske dejavnosti v policiji 

                                                      
 
40  Kazalnik se nanaša na sistemsko analitsko dejavnost v policiji na državni in regionalni ravni [ne vključuje dejavnosti Centra 

za kriminalistično-obveščevalno dejavnost v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave in oddelkov za 
kriminalistično-obveščevalno dejavnost v sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav]. 
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5. zagotovljena ustrezna računalniška in programska 
oprema za ocenjevanje varnostnih razmer v 
policiji  

 spremenjen Pravilnik o merilih za dodeljevanje, 
vzdrževanje in izločitev tehnične opreme MNZ in 
organov v sestavi 

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata in Generalne policijske uprave, 
Urada za informatiko in telekomunikacije o 
številu dobavljene računalniške in programske 
opreme 

6. število izvedenih usposabljanj za uporabo modela 
in število udeležencev 

 podatki izvajalca usposabljanj o številu izvedenih 
usposabljanj in številu udeležencev 

7. izvedena celovita ocena varnostnih razmer na 
državni ravni 

 podatki Generalne policijske uprave [številka in 
datum dokumenta] 

 
 

Naloga 6.6.1 Razvit teoretični model ocenjevanja varnostnih razmer 

Podlaga 

 deveti kazalnik 6. strateškega cilja: razvit in v prakso uveden celovit model 
ocenjevanja varnostnih razmer z merjenjem uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti 
dela policije; 

 prvi kazalnik programa 6.6: razvit teoretični model ocenjevanja varnostnih razmer; 
 Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja 

uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela: Pregled tujih pristopov, 
dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo [Ciljno raziskovalni projekt 2021: CRP 
V5-2148]. 

Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, vodstvo 

Sodelujoči 

 Fakulteta za varnostne vede [izvajalec Ciljno raziskovalnega projekta],  
 Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava 

kriminalistične policije, Uprava uniformirane policije, Urad za informatiko in 
telekomunikacije ter Policijska akademija,  

 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljeno poročilo z opisom metodologije razvitega teoretičnega modela ocenjevanja varnostnih 
razmer 

2. predstavitev modela in metodologije na seji kolegija generalnega direktorja policije 
 
 

Naloga 6.6.2 Revitalizacija analitske dejavnosti 

Podlaga 

 Deseti kazalnik 6. strateškega cilja in četrti kazalnik programa 6.6: organizacijsko in 
kadrovsko okrepljena analitska dejavnost v policiji; 

 prenos naloge 6.4.9 iz Načrta dela policije za leto 2021 in naloge 6.4.5 iz Načrta dela 
policije za leto 2022. 

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 uslužbencev iz različnih enot policije in ministrstva za 

notranje zadeve. 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. identificirane možne rešitve 
2. pripravljeno gradivo za sejo kolegija generalnega direktorja policije 
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6.7. Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter 
zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske podpore operativnemu in 
analitičnemu delu policije 

Podlaga 

Temeljne usmeritve MNZ [peta in sedma alinea 3. strateškega cilja, druga, peta in 
dvanajsta alinea 4. strateškega cilja ter deveta in deseta alinea 6. strateškega 
cilja], da policija mora: 

 nadzor prometa ciljno usmeriti v poostreno ukrepanje zoper kršitelje 
cestnoprometnih predpisov, 

 zagotoviti podlage, opremo in druge vire, da bo policija ob uvedbi 
sekcijskega merjenja hitrosti sposobna obravnavati ugotovljene kršitve z 
avtomatsko obdelavo podatkov, 

 integrirati nacionalne sisteme z interoperabilnostnimi sistemi EU na podlagi 
načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa [EES] v letu 2022 in sistema 
potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023, 

 z vidika odstranjevanja začasnih tehničnih ovir predlagati nadgradnjo 
tehničnega varovanja državne meje, 

 stremeti k posodobitvi IT-aplikacij v povezavi z nezakonitimi migracijami in 
vračanjem tujcev, 

 slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, 
nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno 
nadomestila uporabo človeških virov in 

 okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
Strategija razvoja informacijsko telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 
št. 385-8/2021 (28-03) z dne 18. januarja 2021; 
enajsti, dvanajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti kazalnik 6. strateškega cilja: 

 prenos prenovljene analitske platfome STALITA v prakso, 
 vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki informacijske tehnologije ter 

razvijalci orodij in umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v policiji, 

 število usposobljenih strokovnjakov s področja digitalne preobrazbe v 
policiji, 

 nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, »lifeseeker«41 in 
 nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi postajami. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske uprave in 
 pogodbeni izvajalci. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. delež razpoložljivosti informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov 

 podatki iz letnega poročila o delu policije in 
Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije  

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

 Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije, in sicer: 
 letna poročila o pridobivanju premične opreme 
 realizacija letnih internih finančnih načrtov 

3. nadgrajen in optimiziran digitalni radijski sistem 
policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

                                                      
 
41  Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. 
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4. dokončana in posodobljena nova platforma CEPIS  podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

5. število prenovljenih in migriranih aplikativnih 
sklopov na novo platformo CEPIS 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

6. število novih informacijskih in telekomunikacijskih 
storitev [področje migracij, umetne inteligence …] 
in njihovih uporabnikov 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

7. število zaznanih vdorov in poskusov vdorov v 
ITSP 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

8. število prenovljenih video-nadzornih sistemov na 
policijskih objektih in nadgrajeno tehnično 
varovanje državne meje 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

9. ustrezno okrepljena flota dronov in vzpostavljen 
sistem protidronske obrambe 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

10. vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit 
System [EES] in nacionalna rešitev European 
Travel Information and Authorisation System 
[ETIAS] ter izvedba projekta Interoperabilnost EU 
sistemov 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije in agencije eu-
LISA 

11. prenovljena elektronska obravnava tajnih 
podatkov 

 podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

 
 

Naloga 6.7.1 Vzpostavitev interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju 
meja in vizumov [interoperabilnost] 

Podlaga 

 Letni usmeritvi MNZ, št. 1.9 in 4.3: 
 Policija naj nadaljuje z vzpostavitvijo delovanja sistema ETIAS in ostalih 

aktivnostih s področja interoperabilnosti, skozi katerega se bo uvedlo elektronsko 
preverjanje vstopnih pogojev državljanov tretjih držav iz brezvizumskih držav v 
schengensko območje; 

 in Vzpostaviti mora pogoje za avtomatiziran prenos podatkov iz nacionalnega 
sistema na EUROSUR; 

 deseti kazalnik programa 6.7: vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit System 
[EES] in nacionalna rešitev European Travel Information and Authorisation System 
[ETIAS] ter izvedba projekta Interoperabilnost EU sistemov; 

 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; 

 prenos naloge 6.10.5 iz Načrta dela policije 2022. 
Čas izvedbe januar–december 
Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, vodstvo 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane 
policije, Nacionalni forenzični laboratorij,  

 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve in 
 Ministrstvo za infrastrukturo. 
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Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije [interoperabilnostni portal za ETIAS] 
2. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta [razvoj potrebnih aplikacijskih rešitev in 

izvedba predpisanih testiranj] 
3. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico projekta EUROSUR 

 
 

Naloga 6.7.2 Nadgradnja SIS II 

Podlaga 
 Strategija informacijskega telekomunikacijskega sistema Policije 2021–2027 št. 385-

8/2021 z dne 18. januarja 2021; 
 prenos naloge 6.10.9 iz Načrta dela policije za leto 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj 
aplikacij 

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in 
 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije 
2. zamenjava SIRENE42 aplikacije 
3. izvedene aktivnosti, skladno s časovnico evropskega projekta 

 
 

Naloga 6.7.3 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; 
 prenos naloge 6.10.1 iz Načrta dela policije za leto 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj 
aplikacij 

Sodelujoči 
 izbran ponudnik, 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

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 

 
 
  

                                                      
 
42  Angl. Supplementary Information Request at National Entry [izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni]. 
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Naloga 6.7.4 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; 
 četrti in peti kazalnik programa 6.7: 
 dokončana in prenovljena nova platforma CEPIS, 
 število prenovljenih in migriranih aplikativnih rešitev na novo platformo CEPIS; 
 nadaljevanje naloge 6.10.6 iz Načrta dela policije za leto 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj 
aplikacij 

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

1. prilagojene in/ali prenesene aplikativne rešitve 
 
 

Naloga 6.7.5 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; 
 šesti kazalnik programa 6.7: število novih informacijskih in telekomunikacijskih 

storitev [področje migracij, umetne inteligence …] in njihovih uporabnikov 
 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj 
aplikacij 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in 
 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. povsem prenovljeno statistično poročanje v novem informacijskem okolju 
2. pripravljeni podatkovni modeli in nadzorne plošče 
3. uvedena mobilna aplikacija za statistično poročanje 

 
 

Naloga 6.7.6 Razvoj informacijskih rešitev s področja nezakonitih migracij 

Podlaga 
 Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
 šesti kazalnik programa 6.7: število novih informacijskih in telekomunikacijskih 

storitev [področje migracij, umetne inteligence …] in njihovih uporabnikov. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za razvoj 
aplikacij 

Sodelujoči Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelane ali posodobljene storitve in aplikacije 
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Naloga 6.7.7 Izgradnja infrastrukture digitalnega radijskega sistema po standardu TETRA 

Podlaga 

 Sklepi Vlade RS, št. 38100-4/2012/17, z dne 10. januarja 2013; št. 38100-5/2013/4, 
z dne 25. julija 2013 in 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; 
 tretji kazalnik programa 6.7: nadgrajen in optimiziran radijski sistem policije; 
 prenos naloge 6.10.2 iz Načrta dela policije za leto 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava in policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve in  
 izbrani zunanji izvajalci. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število vključenih baznih postaj 
2. število aktivnih uporabnikov v sistemu 

 
 

Naloga 6.7.8 Zamenjava analognih videonadzornih sistemov z videonadzornimi sistemi visoke 
ločljivosti na policijskih objektih 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 4.1: Policija naj sočasno z odstranjevanjem ograje na meji 
redno spremlja in prilagaja operativne načrte varovanja državnih meja. Nadzor naj 
okrepi na območjih, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, 
izvajanje policijskih nalog na meji pa naj prilagodi načinu, da se ne zmanjša občutek 
osebne varnosti lokalnega prebivalstva; 

 osmi kazalnik programa 6.7: število prenovljenih video-nadzornih sistemov na 
policijskih objektih in nadgrajeno tehnično varovanje državne meje; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.26 Tehnično varovanje policijskih 
objektov; 

 prenos naloge 6.10.3 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
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. število zamenjanih sistemov 
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Naloga 6.7.9 Zamenjava aplikacije ISPP Ure z aplikacijo KADRIS 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.2: Zaradi racionalizacije administrativnih opravil na 
področju obračuna stroškov dela ur in potnih stroškov, mora policija do konca leta 
zagotoviti prehod aplikacije ISPP v aplikacijo KADRIS; 

 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 ITK 
podporo 

Sodelujoči 

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

 policijske uprave in policijske postaje ter 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vse organizacijske enote, vključene v aplikacijo KADRIS 

 
 

Naloga 6.7.10 Prenova zaščite končnih točk informacijskega telekomunikacijskega sistema 
policije [ITSP] 

Podlaga 
 Strategija kibernetske varnosti Republike Slovenije; 
 drugi kazalnik programa 6.7: količina in vrsta posodobljene informacijske in 

telekomunikacijske opreme ter opreme za zaščito podatkov. 
Čas izvedbe januar–december 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito 
sistemov in podatkov  

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in  
 druge enote. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen sistem za ščitenje končnih točk 
2. število končnih točk, ki so vključene v sistem 

 
 

Naloga 6.7.11 Prenova elektronske obdelave tajnih podatkov 

Podlaga 

 Sklep širšega kolegija Generalnega direktorja policije št. 9-1/21; 
 Odločba Ministrstva za notranje zadeve, Inšpektorata Republike Slovenije za notranje 

zadeve na področju tajnih podatkov št. 061-462/2020/11 z dne 24. avgusta 2021; 
 enajsti kazalnik programa 6.7: prenovljena elektronska obravnava tajnih podatkov; 
 prenos naloge 6.10.8 iz Načrta dela policije za leto 2022. 

Čas izvedbe januar–december 

Nosilec 
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije, Sektor za zaščito 
sistemov in podatkov 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in  
 policijske uprave. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vzpostavljen sistem za obdelavo tajnih podatkov 
2. število uporabnikov sistema 
3. število tajnih podatkov v sistemu 
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Naloga 6.7.12 Širitev in modernizacija brezpilotnih zrakoplovov in protidronske obrambe 

Podlaga 

 Petnajsti kazalnik 6. strateškega cilja: nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, 
»lifeseeker«43; 

 deveti kazalnik 6.7 programa: ustrezno okrepljena flota dronov in vzpostavljen 
sistem protidronske obrambe. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in  
 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število usposobljenih policistov za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 
2. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili uporabljeni brezpilotni zrakoplovi 
3. delež uspešnih uporab brezpilotnih zrakoplovov 

 
 

Naloga 6.7.13 Uvedba informacijske rešitve Sharepoint 

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 ITK 
infrastrukturo 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije in 
 druge enote 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število novih enot in uporabnikov Sharepoint 

 
 

Naloga 6.7.14 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 in naloge 1.11.2 iz Načrta dela 
policije za leto 2022. 

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. izdelana aplikacija 
 

  

                                                      
 
43  Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. 
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7. KREPITEV UGLEDA POLICIJE 

Nosilca cilja Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Policijska 
akademija 

Sonosilci Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane 
policije, Uprava za policijske specialnosti in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Kazalniki uresničevanja cilja44  Način spremljanja 
 stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob 

zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 
presega povprečno stopnjo zadovoljstva iz 
predhodnih merjenj organizacijske klime  

 podatki Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije o rezultatih organizacijske klime v letih 
2023, 2025 in 2027 

 posodobljena promocija poklica 
 podatki Generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije o pripravljeni novi 
strategiji promocije zaposlovanja 

 vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo prijave, 
ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policija 

 vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in 
integriteto tudi na Policijskih upravah Kranj, 
Murska Sobota in Nova Gorica 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Ministrstva za 
notranje zadeve, Sekretariata, Urada za 
organizacijo in kadre o spremembi Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji, ki se nanašajo na 
enote notranje varnosti 

 vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje 
strokovnega znanja policistov, pri čemer je 
najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega 
manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju 
ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja  

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Policijske 
akademije o številu: 
 policistov, ki bi morali opraviti preverjanje,  
 policistov, ki so se strokovnega preverjanja 

udeležili,  
 policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov 

usposabljanja niso udeležili 
 policistov, ki so bili neuspešni, in  
 in o izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso 

uspešno opravili 

 posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

 uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih 
aktivnosti policistov v prostem času 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

 stopnja zaupanja v policijo ob zaključku 
srednjeročnega obdobja v letu 2027 dosega 
povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah 
Evropske unije 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
 rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave 

o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o 
delu policije v 2024 in 2026 ter 

 rezultatov javnomnenjske raziskave o 
povprečni stopnji zaupanja v državah članicah 
Evropske unije 

  

                                                      
 
44  Kazalnik uresničevanja cilja zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 

zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem je bil iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 



104 
 
 

 zagotovljeni pogoji za delovanje Muzeja 
slovenske policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: 
 obdobnega [polletnega stanja] pregledov 

stanja ter 
 polletnih in letnih poročil o ugotovitvah. 

 zagotovljeni pogoji za delovanje Policijskega 
orkestra 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 

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 7.0.1 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje in Ministrstvo za zunanje zadeve 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejeta Strategija sodelovanja policije v MCM za obdobje 2023–2027 
2. usklajena vsebina Pravilnika o napotitvi javnih uslužbencev MNZ in organov v sestavi v mednarodne 

civilne misije in mednarodne organizacije, skladno z novim Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne 
civilne misije in mednarodne organizacije 

3. izveden posvet policistk in policistov mirovnikov [do junija] 
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Naloga 7.0.2 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, 2021–2024; 

 Frontex Partnership agreement – Policijska akademija, št. C1714-20-409009; 
 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 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske uprave,  
 Agencija Evropske Unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj – CEPOL,  
 Evropska agencija za mejno in obalno stražo - Frontex,  
 Srednjeevropska policijska akademija – SEPA, 
 Mednarodna akademija za kazenski pregon – ILEA,  
 Združenje evropskih višjih policijskih šol – AEPC,  
 Center za usposabljanje bavarske policije Ainring, ZR Nemčija, 
 Policijske izobraževalne institucije v državah članicah Evropske unije in Zahodnega 

Balkana. 
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 2022] 
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7.1. Izboljšanje socialne klime ter krepitev organizacijske in profesionalne kulture 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [prva in druga alinea 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
 izboljšati socialno klimo in krepiti organizacijsko kulturo, ki izhaja iz vrednot 

in vrlin policijskega dela, 
 spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos 

do oseb v policijskih postopkih;  
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
 Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030; 
 prvi kazalnik 7. strateškega cilja: stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob 

zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo 
zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

 Odbor za integriteto in etiko v policiji, 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske uprave in 
 vsi zaposleni 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. boljši/ugodnejši rezultati raziskav o organizacijski 
klimi v policiji 

 podatki Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov organizacijske 
klime v letih 2023, 2025 in 2027 

2. število predlaganih izboljšav v letih 2023, 2025 in 
2027 

 predlogi Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov organizacijske 
klime v letih 2023, 2025 in 2027 

3. število izvedenih predlogov iz let 2023 in 2025 
 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 

akademije na podlagi spremljanja realizacije 
predlaganih izboljšav 

4. število in vrsta izvedenih delavnic v okviru projekta 
Krepitve dobrih medsebojnih odnosov in 
dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s 
področja socialnih veščin ter število udeležencev 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o številu po policijskih enotah in 
udeležencih 

5. število pomoči pri urejanju medsebojnih odnosov  podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

6. število upravljanj konfliktov in mediacije  podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

7. število pomoči in informacij o ukrepih v zvezi z 
varovanjem dostojanstva na delovnem mestu, 
diskriminaciji ali trpinčenju na delovnem mestu 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 
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Naloga 7.1.1 Krepitev dobrih medsebojnih odnosov in dobronamerne solidarnosti ter druge 
delavnice s področja socialnih veščin  

Podlaga 
četrti kazalnik programa 7.1: število in vrsta izvedenih delavnic v okviru projekta Krepitve 
dobrih medsebojnih odnosov in dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s področja 
socialnih veščin ter število udeležencev 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote in  
 policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število in vrsta izvedenih delavnic v policijskih enotah  
2. število udeležencev delavnic 

 
 

Naloga 7.1.2 Merjenje socialne [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 razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 [dokument 
št. 630-30/2022/16 z dne 31. maja 2022]; 

 prvi kazalnik 7. strateškega cilja: stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob 
zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo 
zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime; 

 prvi kazalnik programa 7.1: boljši/ugodnejši rezultati raziskav o organizacijski klimi v 
policiji 

Čas izvedbe oktober–december 

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

Sodelujoči 

 Odbor za integriteto in etiko v policiji, 
 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
 policijske uprave in policijske postaje ter 
 vsi zaposleni 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. izvedena raziskava 
2. izdelana analiza rezultatov in poročilo o raziskavi ter objava na intranetu 
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7.2. Povečanje ugleda policije v javnosti, zaupanja javnosti v policijo in zadovoljstva z 
njenim delom  

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [druga, peta, šesta in sedma alineja 7. strateškega 
cilja, deveta alineja 4. strateškega cilja ter druga in četrta alineja 5. 
strateškega cilja], da policija mora:  
 spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos 

do oseb v policijskih postopkih, 
 povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim 

izvajanjem nalog policije, 
 krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami,  
 v kriznih razmerah svoje aktivnosti osredotočiti na nudenje pomoči ljudem, 
 okrepiti delo vodij policijskih okolišev na zunanjih mejah za zagotavljanje 

varnosti in povečanje občutka osebne varnosti obmejnega prebivalstva, 
 zagotoviti redno prisotnost vodij policijskih okolišev med lokalnim 

prebivalstvom in na ta način izboljšati vidnost ter dostopnost policistov v 
lokalnem okolju in 

 okrepiti delo policije v policijskem okolišu, zlasti na področju odkrivanja 
varnostnih vprašanj, kot so odlaganje nevarnih odpadkov in drugi 
nezakoniti posegi v okolje, sumi zlorabe naslovov prebivanja ali 
gospodarske dejavnost; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 

 Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 in 
 petnajsti kazalnik 1. strateškega cilja in osmi kazalnik 7. strateškega cilja: 

 uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s preiskovanjem najzahtevnejših 
kaznivih dejanj in zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega urada v 
javnomnenjske raziskave in je dosežena ocena zaupanja najmanj 4 ter 

 stopnja zaupanja v policijo ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 
2027 dosega povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske 
unije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava 
uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, 

 Delovna skupina za raziskovalno dejavnost in 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne 

naloge 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. posodobljen vprašalnik javnomnenjske raziskave  podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

2. višja povprečna ocena zaupanja v delo policije, 
zadovoljstva z delom in ugleda policije v 
primerjavi s prejšnjim merjenjem 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

3. dosežena stopnja zaupanja ljudi v delo 
Nacionalnega preiskovalnega urada ter stopnja 
zadovoljstva z delom policije pri preiskovanju 
najhujših kaznivih dejanj in pri pomoči policije 
ljudem v kriznih razmerah 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

4. boljša ocena občutka osebne varnosti [zlasti 
obmejnega prebivalstva] 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
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prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

5. primerjava stopnje zaupanja v policijo v primerjavi 
s povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah 
Evropske unije v letih 2024 in 2026 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
 rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave 

o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o 
delu policije v 2024 in 2026 ter 

 rezultatov javnomnenjske raziskave o povprečni 
stopnji zaupanja v državah članicah Evropske 
unije 

 
V sklopu tega programa za leto 2023 ni načrtovanih nalog. 
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7.3. Zagotovitev boljše usposobljenosti in opremljenosti policistov za zakonito in strokovno 
opravljanje nalog ter dosledno odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [enajsta alinea 6. strateškega cilja in peta, osma, 
deveta in dvanajsta alinea 7. strateškega cilja], da policija mora:  
 zagotavljati osebna zaščitna sredstva in druga delovna sredstva, ki bodo 

zagotavljala višjo stopnjo zaščite policistom,  
 povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim 

izvajanjem nalog policije, 
 spodbujati prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z borilnimi 

veščinami in podobnimi športi, 
 na učinkovit način in dosledno uporabljati ugotovljene strokovne 

nepravilnosti in pomanjkljivosti nadzornih mehanizmov pri izvajanju 
policijskih nalog ali uporabi policijskih pooblastil, cilj je te nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpraviti, in 

 uvesti obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov na način, 
ki omogoča veljavno in zanesljivo preverjanje predpisanega znanja po vzoru 
opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita ter predvideti ukrepe za 
morebitne primere, kadar policist preverjanja ne bi uspešno opravil; 

 Človekove pravice v policijskih postopkih – obvestilo, dokument Generalne 
policijske uprave, številka 220-146/2009/1 (2151-01), z 19. maja 2009; 

 sedemnajsti kazalnik 6. strateškega cilja ter peti in sedmi kazalnik 7. 
strateškega cilja: 
 vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so opremljeni z osebnimi 

zaščitnimi sredstvi,  
 vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov, 

pri čemer je najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega manj kot 10 % 
neuspešnih v prvem preverjanju ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja in 

 uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih aktivnosti policistov v prostem 
času. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije  

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Uprava uniformirane policije, 
Uprava kriminalistične policije ter Urad za informatiko in telekomunikacije, 

 Kolegij mojstrov, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter Direktorat za policijo in druge 

varnostne naloge, 
 tuji varnostni organi in 
 pristojni nadzorni mehanizmi [varuh človekovih pravic, zagovornik načela 

enakosti ipd.]. 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

Kazalniki učinkovanja programa na delo 
policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so 
opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi  

 podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o številu dobavljenih osebnih 
zaščitnih sredstvih 

 podatki Službe generalnega direktorja policije o 
razdelitvi teh sredstev in standardih uporabe 

2. vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje 
strokovnega znanja policistov, pri čemer je 
najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega 
manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju 
ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Policijske 
akademije o številu: 
 policistov, ki bi morali opraviti preverjanje,  
 policistov, ki so se strokovnega preverjanja 

udeležili,  
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 policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov 
usposabljanja niso udeležili 

 policistov, ki so bili neuspešni, in 
 izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso uspešno 

opravili 
3. identificirani najpogostejši napadi in ustrezne 

obrambe 
 podatki Službe generalnega direktorja policije o 

identificiranih napadih 
4. število udeležb na posvetih o uporabi borilnih 

veščin v policiji ter sejah Kolegija mojstrov in 
število udeležencev 

 podatki Službe generalnega direktorja policije o 
številu udeležb in udeležencih  

5. pripravljene spremembe in dopolnitve programa 
Izvajanje policijskih pooblastil s praktičnim 
postopkom in samoobrambo, ki spodbujajo 
prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z 
borilnimi veščinami in podobnimi športi 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

6. število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj 
nadzornih mehanizmov ter dokumentov z 
ugotovitvami pritožbenih postopkov v različnih 
aplikacijah in pripomočkih na intranetu policije 

 podatki Službe generalnega direktorja policije o 
številu navedenih dokumentov 

7. delež utemeljenih pritožb, obravnavanih na 
senatih za pritožbe 

 podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo - 
nova metodologija – 09 Reševanje pritožb – 
PRIT02  

 
 

Naloga 7.3.1 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 in 7.3:  
 S ciljem odprave v nadzornih in pritožbenih postopkih ugotovljenih pomanjkljivosti 

in nepravilnosti, mora policija z aktivnostmi za izboljšanje poznavanja osnovnih 
policijskih pooblastil in komunikacijskih vrlin policistov in njihovih vodij; 

 S poročili in mnenji nadzornih mehanizmov [npr. Direktorata za policijo in druge 
varnostne naloge, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca …] ter 
ugotovitvami v pritožbenih postopkih naj še naprej dosledno seznanja vse 
policiste. Zagotoviti mora stalno dostopnost poročil in mnenj tudi na Intranetu 
policije. Ugotovitve mora implementirati tudi v programe izobraževanj in 
usposabljanj; 

 sedmi kazalnik programa 7.3: delež utemeljenih pritožb, obravnavanih na senatih za 
pritožbe. 

Čas izvedbe januar–december 

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

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

1. vsaj 1 izvedeno usposabljanja na področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil  
2. število udeležencev usposabljanj 
3. delež utemeljenih pritožb, obravnavanih na senatih za pritožbe [in ob koncu leta primerjava s 

povprečjem prejšnjega srednjeročnega obdobja 2018–2022] 
4. število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj nadzornih mehanizmov v različnih aplikacijah in 

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

aplikacijah in pripomočkih na intranetu policije 
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Naloga 7.3.2 Implementacija ugotovitev iz poročil nadzornih mehanizmov in pritožbenih 
postopkov v proces izobraževanja in usposabljanja 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 7.3: S poročili in mnenji nadzornih mehanizmov [npr. 
Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Varuha človekovih pravic, 
Informacijskega pooblaščenca …] ter ugotovitvami v pritožbenih postopkih naj še naprej 
dosledno seznanja vse policiste. Zagotoviti mora stalno dostopnost poročil in mnenj tudi 
na Intranetu policije. Ugotovitve mora implementirati tudi v programe izobraževanj in 
usposabljanj. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. število dokumentov, katerih vsebine so bile implementirane pri izvedbi višješolskega izobraževalnega 
programa 

2. število dokumentov, katerih vsebine so bile implementirane pri izvedbi programov usposabljanj 
 
 

Naloga 7.3.3 Usposabljanje policistov za zakonito in strokovno izvajanje policijskih pooblastil, 
skladno s spremenjenim Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, in priprava potrebnih 
sprememb podzakonskih predpisov 

Podlaga 
 Prenos naloge 7.2.1 iz Načrta dela policije za leto 2022; 
 predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije. 

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 policijo in druge varnostne naloge 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vsaj 1 izvedeno usposabljanja [za multiplikatorje] 
2. število udeležencev usposabljanj 
3. pripravljeni podzakonski predpisi 

 
 

Naloga 7.3.4 Izdelava priročnika za zakonito in strokovno uporabo električnega paralizatorja  

Podlaga Prenos naloge 7.1.1 iz Načrta dela policije za leto 2021 in iz Načrta dela policije za leto 
2022. 

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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Naloga 7.3.5 Izvedba usposabljanj po programu Komunikacija in obvladovanja konfliktov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 7.1: S ciljem odprave v nadzornih in pritožbenih postopkih 
ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti, mora policija z aktivnostmi za izboljšanje 
poznavanja osnovnih policijskih pooblastil in komunikacijskih vrlin policistov in njihovih 
vodij. 

Čas izvedbe april–december 

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

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. vsaj dve izvedeni usposabljanji 
2. število udeležencev usposabljanj 
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7.4. Vzpostavitev varne prijave odklonskih ravnanj in ugotavljanje odgovornosti 

Podlaga 

 Temeljne usmeritve MNZ [četrta, enajsta in trinajsta alinea 7. strateškega cilja], 
da policija mora: 
 vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje 

zaupnosti prijavitelja, 
 vzpostaviti osebno odgovornost policistov in njihovih neposrednih vodij za 

opravljanje policijskih nalog ter izvedbo pooblastil in 
 v primeru ugotovljenega morebitnega »policijskega nasilja«, dosledno 

sprožati delovno pravne in druge zakonite ukrepe; 
 zakon o zaščiti prijaviteljev [žvižgačev]45 in  
 tretji kazalnik 7. srednjeročnega cilja: vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo 

prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja. 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije ter druge 

notranje organizacijske enote, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. dosledno ugotavljanje osebne odgovornosti 
policistov in njihovih vodij za opravljanje 
policijskih nalog ter izvedbo pooblastil 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. dosledno izvajanje delovno pravnih in drugih 
zakonitih ukrepov pri ugotovljenem prekoračitvi 
policijskih pooblastil z elementi nasilja 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. vzpostavljen varni mehanizmi za podajo prijave, ki 
zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja [po 
sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev] 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 

Naloga 7.4.1 Zagotovitev upravičene obdelave podatkov iz sistema GPS v službenih vozilih 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 6.9: Zagotoviti mora, da se podatki iz sistema GPS46 v službenih 
vozilih policije obravnavajo v skladu z njihovimi nameni oziroma zgolj iz upravičenih 
razlogov. Zagotavljanje racionalnejše izrabe delovnega časa ali skrivno sledenje 
zaposlenim ter drugi podobni nameni obravnave podatkov niso dopustni.47 

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. pripravljen pregled možnosti zlorab sistema GPS v službenih vozilih policije z oceno tveganja 
2. pripravljeno opozorilo [nizka stopnja tveganja] ali usmeritve [visoka stopnja tveganja] 

 
  

                                                      
 
45  Predlog zakona je bil med pripravo Srednjeročnega načrta in dela policije za obdobje 2023–2027 še v usklajevanju. 

Predlagatelj je Ministrstvo za pravosodje.  
46  Sledilne naprave z uporabo globalnega sistema pozicioniranja (ang. Global Positioning System, kratica: GPS). 
47  Več o tem: Smernice o uporabi GPS sledilnih naprav in varstvu osebnih podatkov (vir: spletna stran Informacijskega 

pooblaščenca, https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net_.pdf).  
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Naloga 7.4.2 Vzpostavitev evidenc o varnostno preverjenih osebah v informacijskem sistemu 
policije in za opravljanje policijskih nalog in zagotavljanje notranje varnosti 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.8: Okrepiti mora aktivnosti za vzpostavitev evidenc zaradi 
opravljanja policijskih nalog in zagotavljanja notranje varnosti na podlagi 31.a člena 
ZODPol48;  

 123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih Policije; 
 31.a člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji; 
 prenos naloge 6.2.1 in 6.2.4 iz Načrta dela policije za leto 2022 

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. vzpostavljena evidenca varnostno preverjenih oseb v informacijskem sistemu policije 
2. vzpostavljene evidence za opravljanje policijskih nalog in zagotavljanje notranje varnosti 

 
 

Naloga 7.4.3 Zagotavljanje notranje varnosti v policiji na področju odklonskih ravnanj 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 6.7: Policija mora nove usmeritve o obveščanju, poročanju 
in evidentiranju odklonskih ravnanj, pojavov in tveganj ter ukrepov za zagotavljanje 
notranje varnosti v policiji čim prej ustrezno implementirati v delo in nad njihovo 
uporabo izvajati ustrezen nadzor. 

 prenos naloge 6.2.2 iz Načrtov dela policije za leto 2020, za leto 2021 in za leto 
2022. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejete nove usmeritve in objava na intranetu 
2. izveden posvet z javnimi uslužbenci, pristojnimi za zagotavljanje notranje varnosti 
3. izvedeni nadzori Generalne policijske uprave na področju notranje varnosti in morebitna ugotovljena 

odstopanja 
 
 

Naloga 7.4.4 Ugotavljanje odgovornosti posameznikov in izvedba ustreznih postopkov 

Podlaga 

Letna usmeritev MNZ št. 7.2: V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri uporabi policijskih 
pooblastil v nasprotju s predpisi, mora ob upoštevanju načela sorazmernosti in 
individualne obravnave, dosledno ugotavljati objektivno in subjektivno odgovornost 
posameznikov ter 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, Urad za informatiko in telekomunikacije 

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

  

                                                      
 
48  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji - ZODPol-G [Uradni list Republike Slovvenije, 

št. 172/2021]. 
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Kazalniki uresničitve naloge 
1. število notranjevarnostnih postopkov za ugotavljanje odgovornosti posameznika 
2. število predlogov za ugotavljanje odgovornosti javnega uslužbenca po delovnopravni zakonodaji 
3. število odvzemov policijskih pooblastil na podlagi 61. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji 

[ZODPol] 
4. število izvedenih delovnopravnih ukrepov [ob koncu leta] 
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7.5. Krepitev sodelovanja z [večkulturnimi] skupnostmi in nevladnimi organizacijami 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [šesta alinea 7. strateškega cilja], da policija mora: 
 krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami; 

 Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Pravila policije; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
 Policijsko delo v skupnosti – usmeritve za delo policije št. 2214-41/2012/4 

(207-07) z dne 6. marca 2013; 
 Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 0602-31/2021/1 z dne 

11. avgusta 2021 in št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 12. januarja 2022; 
 Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 

223-3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021; 
 Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 

2021–2030. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava 
kriminalistične policije, 

 Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi 
skupinami, policijske uprave in policijske postaje, 

 vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo ter 
 lokalne skupnosti in civilne iniciative 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število preventivnih aktivnosti v večkulturnih 
skupnostih 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
 podatkov iz aplikacije Statistika – Tekoča 

statistika – Zbirniki – Preventivne aktivnosti – 
PREAK01,  

 poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in 
drugih njihovih podatkov,  

 spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz 
Nacionalnega programa ukrepov za Rome 
2021–2030, 

 spremljanja problematike na sestankih Delovne 
skupine za delo Policije v večkulturni družbi in 
s subkuturnimi skupinami 

2. število udeležb predstavnikov policije na sejah 
varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v 
lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo 
na večkulturno družbo 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
 poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in 

drugih njihovih podatkih, 
 spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz 

Nacionalnega programa ukrepov za Rome 
2021–2030 

3. število sodelovanj z nevladnimi organizacijami 
 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 

akademije 
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Naloga 7.5.1 Izvedba preventivnih aktivnosti v večkulturnih skupnostih 

Podlaga 

 Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
 Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
 Pravila policije; 
 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 

policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
 Policijsko delo v skupnosti – usmeritve za delo policije št. 2214-41/2012/4 (207-07) z 

dne 6. marca 2013; 
 Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 0602-31/2021/1 z dne 

11. avgusta 2021 in št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 24. avgusta 2021; 
 Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 223-

3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021; 
 Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–

2030; 
 prvi in drugi kazalnik programa 7.5:  

 število preventivnih aktivnosti v večkulturnih skupnostih in 
 število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih 

telesih v lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo na večkulturno družbo. 
Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava kriminalistične 
policije,  

 Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami, 
 policijske uprave in policijske postaje, 
 vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo, 
 lokalne skupnosti in civilne iniciative 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število izvedenih preventivnih aktivnosti [statistični podatki iz aplikacije Statistika – Tekoča statistika – 

Zbirniki – Preventivne aktivnosti – PREAK01] 
2. število izvedenih preventivnih aktivnosti po akcijskih načrtih [o realizaciji kazalnika se poroča ob 

polletju 2023 in ob koncu leta 2023] 
3. izdelano periodično poročilo za uresničevanje ciljev Policije iz Nacionalnega programa ukrepov za 

Rome 2021–2030 
4. število udeležb predstavnikov policije na sejah varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v lokalnih 

skupnostih in komisijah, ki se nanašajo na večkulturno družbo [o realizaciji kazalnika se poroča ob 
polletju 2023 in ob koncu leta 2023] 
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Naloga 7.5.2 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

Podlaga 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
Pravila policije; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol]; 
Policijsko delo v skupnosti – usmeritve za delo policije št. 2214-41/2012/4 (207-07) z dne 
6. marca 2013; 
Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 0602-31/2021/1 z dne 11. avgusta 
2021 in št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 24. avgusta 2021; 
Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 223-3/2021/8 
(2111-03) z dne 3. marca 2021; 
Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030; 
tretji kazalnik programa 7.5: število sodelovanj z nevladnimi organizacijami. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava kriminalistične 
policije,  

 Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami, 
 policijske uprave in policijske postaje, 
 vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo, 
 lokalne skupnosti in civilne iniciative 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. število sodelovanj policije z nevladnimi organizacijami s področja romske tematike [o realizaciji 

kazalnika se poroča ob polletju 2023 in ob koncu leta 2023] 
2. število udeležencev iz nevladnih organizacij, ki so sodelovali s policijo [o realizaciji kazalnika se poroča 

ob polletju 2023 in ob koncu leta 2023] 
3. število policistov, ki so sodelovali z nevladnimi institucijami [o realizaciji kazalnika se poroča ob 

polletju 2023 in ob koncu leta 2023] 
4. izveden sestanek s predstavniki Zagovornika načela enakosti  
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7.6. Zagotovitev zahtevanih pogojev za delovanje Muzeja slovenske policije 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [štirinajsta alineja 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
 omogočiti širitev policijske muzejske dejavnosti; 

 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 (262-09) z dne 27. februarja 2017; 

 Strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije 2019–2023 št. 621-
8/2018/1 z dne 8. oktobra 2018; 

 Programska naloga za umestitev Muzeja slovenske policije v objekt Kotnikova 
8, Ljubljana z dne 19. septembra 2019; 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
 Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
 Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega 

gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje 
državne javne službe muzejev in 

 deveti kazalnik 7. srednjeročnega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje 
Muzeja slovenske policije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči  Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote ter 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in Sekretariat 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. zagotovljeni zahtevani pogoji za delovanje Muzeja 
slovenske policije 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: 
 obdobnega [polletnega stanja] pregleda 

stanja ter 
 polletnih in letnih poročil o ugotovitvah 

2. pripravljena nova strategija razvoja muzejske 
dejavnosti slovenske policije za obdobje 2024–
2028 

 podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [številka in datum dokumenta] 

 
 

Naloga 7.6.1 Zagotovitev tehnične opreme za muzejsko dejavnost 

Podlaga 

 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 
(262-09) z dne 27. februarja 2017; 

 prvi kazalnik 7.6 programa: zagotovljeni zahtevani pogoji za delovanje Muzeja 
slovenske policije; 

 prenos naloge 7.4.2 iz Načrta dela policije za leto 2022. 
Čas izvedbe januar–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. omogočeno vsaj 3 TB prostora za shranjevanje muzejskega gradiva na strežniku 
2. nabavljena fotografska in druga oprema za dokumentiranje muzealij 

 
 



121 
 
 

 
Naloga 7.6.2 Akcesija zbirke muzealij 

Podlaga 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.35 Posodobitev muzeja slovenske 
policije. 

Čas izvedbe januar–december 

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

Sodelujoči 
 Generalna policijska uprava, Specialna enota in Urad za informatiko in 

telekomunikacije,  
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko 

Kazalniki uresničitve naloge 
1. vnešena vsaj ena zbirke muzealij v Akcesijsko knjigo 

 
 

Naloga 7.6.3 Priprava nove strategije razvoja muzejske dejavnosti muzeja slovenske policije za 
obdobje 2024–2028 

Podlaga 

 Letna usmeritev MNZ št. 7.5: Zaradi poteka Strategije razvoja muzejske dejavnosti 
slovenske policije 2019-2023 naj policija pripravi novo strategijo s tega področja za 
obdobje 2024 do 2028; 

 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol], poglavje 4.35 Posodobitev muzeja slovenske 
policije; 

 drugi kazalnik programa 7.6: pripravljena nova strategija razvoja muzejske 
dejavnosti slovenske policije za obdobje 2024–2028. 

Čas izvedbe junij–december 

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

Sodelujoči / 
Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljena nova strategija razvoja muzejske dejavnosti Muzeja slovenske policije za obdobje 2024–
2028 

2. predstavljena strategije na seji kolegija generalnega direktorja policije 
 
 

Naloga 7.6.4 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 7.4.3 iz Načrta dela policije za leto 2022 
Čas izvedbe september–december 

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

Sodelujoči Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko  
Kazalniki uresničitve naloge 

1. postavljena razstava o zgodovini policije 
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7.7. Promocija policijskega orkestra 

Podlaga 

 Temeljna usmeritev MNZ [petnajsta alineja 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
 izboljšati pogoje delovanja Policijskega orkestra in promovirati njegovo 

sodelovanje na kulturnih dogodkih tako na lokalni kot državni ravni in 
 deseti kazalnik 7. strateškega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje 

Policijskega orkestra. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

 Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
 policijske uprave in policijske postaje, 
 Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko 
 Protokol Republike Slovenije in drugi zunanji deležniki 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število koncertov Policijskega orkestra, ter 
nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah  

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. število nastopov Policijskega orkestra na 
protokolarnih dogodkih  

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. število nastopov Policijskega orkestra na 
komemoracijah in pogrebih  

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

4. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z novimi ali preurejenimi 
prostori 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

5. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za 
nabavo novih glasbenih inštrumentov 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

6. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za 
nabavo ostale opreme [oprema prostorov, drobni 
in potrošni material] 

 podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 

Naloga 7.7.1 Koncertna in protokolarna dejavnost Policijskega orkestra 

Podlaga 

 Navodilo o javnih nastopih policijskega orkestra št. 007-119/2015/7 z dne 8. aprila 
2015; 

 prvi, drugi in tretji kazalnik programa 7.7: 
 število koncertov Policijskega orkestra, ter nastopov na proslavah in kulturnih 

prireditvah,  
 število nastopov Policijskega orkestra na protokolarnih dogodkih in 
 število nastopov Policijskega orkestra na komemoracijah in pogrebih. 

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 IN RAZVOJNO‐ORGANIZACIJSKIH PROJEKTOV 
 
 
Razvoj organizacije  
 
Ob napovedanem vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje se policija intenzivno pripravlja 
tudi na organizacijskem in kadrovskem področju. Oktobra 2022 je bila imenovana delovna podskupina 
za pripravo predloga organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije po vstopu Republike 
Hrvaške v schengensko območje. Na podlagi izvedbenega načrta aktivnosti za spremembo Akta o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji ter načrta premeščanja kadra v 
okviru Strategije dela in organizacije slovenske policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko 
območje se v letu 2023 načrtuje izvedbo organizacijske in kadrovske prilagoditve.  
 
Od marca 2021 do marca 2022 je potekal Projekt razvoja kompetenčnega modela v Policiji. Kompetenčni 
model bo policiji služil kot pripomoček pri spremljanju in razvoju kadra. V začetku septembra 2022 je 
bilo na seji širšega kolegija generalnega direktorja policije predstavljeno končno poročilo projektne 
skupine in priporočila za implementacijo kompetenčnega modela v Policiji. Po potrditvi predlaganih 
sklepov se je začela implementacija kompetenčnega modela. V letu 2023 se tako načrtuje izvedba 
usposabljanj vodij za uporabo kompetenčnega modela in sodelovanje z Ministrstvom za javno upravo 
pri vzpostavitvi informacijskega sistema za učinkovito upravljanje zaposlenih, kot pripomočka za 
uporabo kompetenčnega modela. 
 
Policija bo tudi v letu 2023 nadaljevala z aktivno politiko zaposlovanja, skladno z Resolucijo o 
dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«, in 
s promocijo zaposlovanja, kakor tudi z aktivnostmi za vzpostavitev kariernega sistema. 
 
 
Načrt zaposlovanja 
 
V Policiji je zaposlenih 349 kandidatov za policiste, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem 
programu za pridobitev poklica policist [redni študij], od tega prvi letnik obiskuje 145 kandidatov osme 
generacije, drugi letnik pa 204 kandidatov sedme generacije. Če bodo slednji izpolnili svoje obveznosti 
v predvidenih rokih, bodo z njimi v letu 2023 sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.  
 
Izredni študij na višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist je do oktobra 2022 
uspešno zaključilo 60 policistov. 
 
V začetku leta 2023 je predvidena objava za deveto generacijo 300 kandidatov za policiste, ki se bodo 
izobraževali po višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policista [redni študij] in bodo 
sklenili pogodbo o izobraževanju in pogodbo o zaposlitvi s 1. oktobrom 2023. 
 
Na drugih uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih poteka 70 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 2023 dovoljuje 
8.257 zaposlitev. Število zaposlenih, ki se šteje v kadrovski načrt, je 8.411. Dovoljeno število zaposlitev 
je preseženo zaradi zaposlovanja pripravnikov in kandidatov za policista, kar pa se v skladu s 7. točko 
sklepa Vlade RS št. 10002-9/2021/30 z dne 13. maja 2022 ne štejejo kot preseganje kadrovskega načrta. 
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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*** 

2018 8.294 8.115 179 
2019 8.294 8.170 124 
2020 8.292 8.323 –31 
2021 8.292 8.444 –152 
2022* 8.257 8.411 –154 
2023** 8.257 8.441 –184 

* Podatki, na dan 1. novembra 2022  
** Upoštevane načrtovane zaposlitve in predvidena prenehanja delovnega razmerja do konca 
leta 2023. 
*** 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.  

 
 
Ne glede na izpolnjevanje pogojev [starostne ali poklicne pokojnine, upokojevanje po 399. členu Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju] se, glede na povprečje v zadnjih petih letih, letno upokoji 
približno 97 zaposlenih, zaradi drugih razlogov pa delovno razmerje preneha še približno 156 zaposlenim 
letno. Do konca leta 2023 je tako predvidenih 340 prenehanj delovnega razmerja [27 do konca leta 
2022 in nato še 313 v letu 2023].  
 
 
Stroški dela 
 
Vlada Republike Slovenije je 28. septembra 2022 določila Predlog sprememb državnega proračuna za 
leto 2023 in ga predložila Državnemu zboru. Čeprav so pogajanja med Vlado Republike Slovenije in 
sindikati javnega sektorja glede povišanja plač in določenih povračil še niso bila zaključena, so bila 
bistvena povišanja plač in nekaterih povračil med strankama pogajanj že usklajena, kar je bilo v 
Predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2023 tudi že upoštevano. Dogovor o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je bil sklenjen 13. oktobra 
2022. 
 
Na višino sredstev za stroške dela vplivajo obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in 
kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, pa tudi število in struktura 
zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike. Na porast mase sredstev za stroške dela v letu 2023 pa 
bo vplivalo: 

 povišanje vrednosti plačne lestvice s 1. oktobrom 2022 za 4,5 odstotka;  

 višje uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij za en dodatni plačni razred s 1. aprilom 2023, ki 
bo v policiji veljalo za vse javne uslužbence; 

 povišanje nadomestila za prehrano s 1. septembrom 2022 in nato s 1. januarjem 2023 še 
njegova uskladitev z rastjo inflacije oziroma življenjskih stroškov; 

 redno napredovanja javnih uslužbencev z začetkom izplačevanja 1. decembra 2022 in  

 dvig minimalne plače s 1. januarjem 2023, ki vpliva tako na najnižje plače kot tudi na višino 
regresa za letni dopust vseh zaposlenih. 
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PRILOGA 2: NAČRT OPREME IN INVESTICIJ 
 
 

 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  

1711-20-0011 1228 

 

570.000 

2. 
Investicijsko 
vzdrževanje dela 
20212025 

1711-20-0012 1228 4.300.000 

3. 

Investicijsko 
vzdrževanje in oprema 
Ministrstva za notranje 
zadeve 

1711-20-0002 1228 700.000 

4. 
Posebna tehnična 
sredstva Policija 
20212025 

1714-20-0007 
1226 1.909.000 

1.960.000 1228 26.000 
6093 25.000 

5. 
Nakup prevoznih 
sredstev 1714-17-0029 

1226 11.580.000 12.000.000 
 1236 420.000 

6. 

Rešitev prostorske 
problematike Postaja 
pomorske policije 
postaje Koper 

1714-21-0010 1228   350.000 

7. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Ajdovščina 

1714-21-0015 1228   500.000 

8. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Tolmin 

1714-21-0017 1228   100.000 

9. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Šentjur 

1714-21-0018 1228   100.000 

10. 
Rešitev prostorske 
problematike Policijske 
postaje Rače 

1714-21-0020 1228   100.000 

11. 
Nadgradnja 
videonadzora na mejnih 
točkah 

1714-21-0031 1228   250.000 

12. Zaščita podatkov 

Generalna 
policijska 

uprava, Urad za 
informatiko in 

telekomunikacije 

1714-21-0030 1228   1.249.900 

13. Posodobitev obdelave 
tajnih podatkov 1714-21-0032 1228   5.500.000 

14. 
Informacijsko-
telekomunikacijska 
infrastruktura 

1714-20-0009 1228   2.976.800 

15. 
Oprema za 
komunikacije, varovanje 
in nadzor 

1714-20-0010 1228   983.800 

16. 
Programska in strojna 
informacijska oprema 
IBM 

1714-21-0002 1228   370.000 
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 Namen Nosilec 
Nacionalni 

razvojni 
program 

Proračunska 
postavka  

Proračunska sredstva za 
opremo in investicije 

[v evrih] 

17. 

CAPEX – Infrastruktura 
za digitalno radijsko 
omrežje po standardu 
TETRA 

1714-16-0003 9612   180.000 

18. 

Nadgradnja 
inštrumentalne opreme 
Nacionalnega 
forenzičnega 
laboratorija 

Generalna 
policijska 
uprava, 

Nacionalni 
forenzični 
laboratorij 

1714-20-0008 1236   990.000 

19. Oprema za 
kriminalistično policijo  

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
kriminalistične 

policije 

1714-20-0011 1236   1.600.000 

20. 
Nakup opreme za 
nadzor prometa 

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
uniformirane 

policije  

1714-20-0013 1226   400.000 

21. 
Nakup večnamenskega 
transportnega 
helikopterja 

Generalna 
policijska 

uprava, Uprava 
za policijske 
specialnosti 

1714-20-0002 1226   13.000.000 

22. Razvoj mobilne rešitve 
ePolicistNG  

Generalna 
policijska 

uprava, Urad za 
informatiko in 

telekomunikacije 

1714-22-0003 1228   164.000 

23. 
Modernizacija 
računalniškega oblaka 
policije 

1714-22-0004 1228   330.500 

 Skupaj         48.675.000 
Vrednosti po posameznih vsebinah so enake vnosu v sistem SAPPrA za leto 2023 in se lahko glede na realizacijo pogodb v letu 
2022 in prenešene obveznosti v leto 2023 še spremenijo. 
 
 
Oprema poslovnih prostorov  
 
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 2023 je 570.000 evrov 
namenjenih za nakup UPS naprav49, pisarniških kontejnerjev, klimatskih naprav, pisarniške opreme, 
opreme delavnic, birotehnične in druge tehnične opreme ter izdelavo pasjih ut.  
 
 
  

                                                      
 
49  UPS [ang. Uninterruptible Power Supply] je naprava namenjena zaščiti pred motnjami iz električnega omrežja. UPS naprave 

imajo vgrajene baterije, ki v primeru izpada mrežnega napajanja, premostijo izpad tako, da brezprekinitveno napajajo 
bremena, pri tem pa le-ta izpada ne zaznajo.  
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Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov 
 
Investicijsko vzdrževalna dela na objektih policije [NRP 1711-20-0012]: v letu 2023 je za to načrtovanih 
4.300.000 evrov, in sicer za izvedbo naslednjih večjih projektov: sanacijo fasadnega ovoja objekta 
Policijske uprave Murska Sobota, sanacijo kotlovnice Sektorja za oskrbo Gotenica, zamenjavo stavbnega 
pohištva v šolskem objektu Policijske akademije, preureditev prostorov za ustrezno obravnavo 
nezakonitih migrantov v Policijski postaji za izravnalne ukrepe Koper in Policijski postaji Ljubljana Vič, 
izgradnjo nadstreška Policijske uprave Celje, dobavo in montažo toplotne črpalke za objekt Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija, ograditev zunanjega igrišča in dostopa do Centra za tujce [EU sredstva], 
menjava dizelskega električnega agregata v prostorih na Štefanovi ulici 2 in v Policijski upravi Ljubljana, 
menjava varnostne razsvetljave na Štefanovi 2, zamenjava azbestnih streh na objektih Vodovodne 93a, 
izdelavo stražarskih hišk, menjavo antenskih drogov na objektih policije, sanacijo kotlovnice Policijske 
postaje Sežana, zaključek sanacije oken Policijske postaje Ptuj, vzpostavitev infrastrukture v okviru 
aktivnosti po vstopu Hrvaške v schengensko območje itd.  
 
V letu 2023 je načrtovana še izvedba postopkov za pridobitev projektne dokumentacije za prenovo 
prostorov in energetsko sanacijo objektov Policijske akademije, izdelava statičnih presoj za objekte 
Ministrstva za notranje zadeve in Policije, izdelava projektne dokumentacije za prenovo prostorov 
Policijske postaje Ljubljana Center, izvedba postopkov za pridobitev projektne dokumentacije 
novogradnjo zaprtega strelišča Sektorja za oskrbo Gotenica, izdelava projektne dokumentacije za 
sanacijo kanalizacije na Podutiški 88 in izdelava projektne dokumentacije za preureditev kotlovnice 
Policijske postaje Šentilj.  
 
Energetska obnova objektov Policije: v letu 2023 je načrtovana izvedba enega od treh projektov 
energetske sanacije, in sicer Policijske postaje Kranjska Gora. Če bo ministrstvo za infrastrukturo v 
okviru Načrta za okrevanje in odpornost [NOO] v letu 2023 izdalo vabilo, se bo, poleg ostalih lokacij, 
proučila tudi možnost prijave energetskih obnov objektov policijskih uprav Celje in Kranj ter izvedba 
energetskih sanacij v letih 2024 in 2025.  
 
Postaja pomorske policije Koper: načrtovana je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in izvedba 
gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje objekta. V letu 2023 je za ta namen načrtovanih 
350.000 evrov; 
 
Policijska postaja Ajdovščina: v letu 2023 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in zaključek 
izdelave projektne dokumentacije za izvedbo v vrednosti 500.000 evrov. Gradnja naj bi se začela v letu 
2024.  
 
Policijska postaja Tolmin: po menjalni pogodbi zemljišč z občino Tolmin se načrtuje izdelava projektne 
dokumentacije v letu 2023, pri čemer je v letu 2023 za ta namen predvidenih 100.000 evrov.  
 
Policijska postaja Šentjur: po sprejemu prostorskih aktov se načrtuje pridobitev zemljišča in izdelava 
projektne dokumentacije, za ta namen je v letu 2023 načrtovano 100.000 evrov.  
 
Policijska postaja Rače: po sprejemu prostorskih aktov se načrtuje pridobitev zemljišča in izdelava 
projektne dokumentacije, za ta namen je v letu 2023 načrtovano 100.000 evrov. 
 
 
Posebna tehnična sredstva 
 
Za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog je predviden nakup tehničnih 
pripomočkov, tehničnih naprav in opreme za opazovanje, odkrivanje predmetov, rentgenskih naprav in 
robotov, prisilnih sredstev, potapljaške, alpinistične in jamarske opreme, opreme Specialne enote, 
pasivizatorjev, službenih živali, opreme Centra za varovanje in zaščito, učnih sredstev, didaktičnih 
pripomočkov za izvajanje izobraževalnega procesa in vadbenih elementov za utrjevanje psihofizičnih 
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sposobnosti ipd. Nabavljala se bodo tudi posebna tehnična sredstva za nadzor terena iz zraka 
[brezpilotnih zrakoplovov] in za obrambo pred zračnimi plovili v nekontroliranem zračnem prostoru. Za 
nabavo posebnih tehničnih sredstev policije v letu 2023 je bilo pri pripravi predloga proračuna v sistem 
SAPPrA vneseno 1.960.000 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 in v zadnjih dveh letih predvsem zaradi spremenjenih razmer na trgu ni bilo izvajano 
v željeni meri. Posledično je povprečna starost voznega parka [na dan 1. oktobra 2022 je bila 6,4 leta] 
večja od ciljne povprečne starosti petih let. Še vedno preveč prevoznih sredstev izpolnjuje kriterije za 
izločitev in zamenjavo. Upoštevajoč, da se vozila policije amortizirajo po petih letih, bi bilo treba v 
daljšem časovnem obdobju zagotoviti 10 milijonov evrov proračunskih sredstev letno za nakupe 
prevoznih sredstev, saj so se njihove cene zvišale zaradi spremenjenih razmer na trgu, povezanih z 
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in pomanjkanja polprevodnikov. V letu 2023 je bilo pri pripravi 
predloga proračuna v sistem SAPPrA vneseno 12.000.000 evrov za nabavo 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.  
 
 
Investicija nakupa službenih stanovanj 
 
V proračunskem letu 2022 je bila ukinjena medresorska delovna skupina med Ministrstvom za notranje 
zadeve, Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za javno upravo za nakup službenih stanovanj. 
Ministrstvo za notranje zadeve je v sklopu medresorske delovne skupine uspešno izvedelo nakup 
stanovanj v Kopru in Ljubljani, nakup dveh službenih stanovanj v Kranju pa ni bilo izvedeno. Sredstva, 
ki so bila v preteklosti načrtovana za nakup službenih stanovanj, so nizka, saj so se stanovanja od takrat 
občutno podražila, ponudba novogradenj v Kranju ali bližnji okolici pa je slaba. Ministrstvo za notranje 
zadeve bo v letu 2023 prednostno pristopilo k nakupu dveh službenih stanovanj v Kranju in nato 
dodatnih službenih stanovanj v Ljubljani, saj je tu kjer povpraševanje zaposlenih v policiji večje kot 
drugod. 
 
 
Nakup večnamenskega transportnega helikopterja 
 
V letu 2023 je predviden nakup transportnega helikopterja v višini 16,0 milijona evrov. Avans v višini 
3,0 milijona evrov je bil nakazan v letu 2022, zato je bilo pri pripravi predloga proračuna v sistem SAPPrA 
za leto 2023 vneseno 13 milijonov evrov. 
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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE 
 
 
AMIF Sklad za azil, migracije in vključevanje [angl. Asylum, Migration and Integration 

Fund] 
AMZS Avto-moto zveza Slovenije 
APATE Europolov analitični projekt: spletne prevare 
BMVI Sklad za integrirano upravljanje meja [angl. Border Management and Visa 

Instrument] 
CEPIS centralni policijski informacijski sistem 
Cepol/CEPOL Agencija Evropske Unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 

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

CRP ciljno raziskovalni program 
CTi pobuda za boj proti terorizmu [angl. Counter Terrorism Initiative] 
CYBORG Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – vdori v informacijske 

sisteme 
DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DDV davek na dodano vrednost 
DNK deoksiribonukleinska kislina 
DRUG CRIME Europolov analitični projekt, ki je nadomestil dosedanje analitične projekte Cola, 

Heroin, Cannabis, Synergy 
EES sistem vstopa in izstopa [angl. Entry-Exit System] 
EJT Evropsko javno tožilstvo 
EMPACT Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala [angl. European 

Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats] 
ENVICRIME Europolov analitični projekt: ekološka kriminaliteta 
ePolicist aplikacija ePolicst 
ePolicistNG aplikacija ePolicsta nove generacije 
ETIAS evropski sistem za potovalne informacije in odobritve [angl. European Travel 

Information and Authorisation System] 
EU Evropska unija 
eu-LISA Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 

na področju svobode, varnosti in pravice [angl. European Union Agency for the 
Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, 
Security and Justice] 

Eurosus/EUROSUR Evropski sistem nadzora meja [angl. European Border Surveillance System] 
FURTUM Europolov analitični projekt: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih 

kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja 
Frontex/FRONTEX 
 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo [angl. Eurepean Border and Coast 
Guard Agency] 

GMASP splošen večletni strateški okvir [angl. General Multi Annual Strategic Plan] 
HIGH RISK Europolov analitični projekt: kriminalne mreže z visokim tveganjem  
HPLC-Q-TOF visoko učinkovit tekočinski kromatograf, sklopljen s kvadropolnim analizatorjem v 

kombinaciji z masnim detektorjem na čas preleta ionov [angl. high pressure liquid 
chromatography coupled with quadrupole time-of-flight] 

IBM ameriško računalniško podjetje [angl. International Business Machines Corporation] 
IES-RIAT Sistem za izmenjavo informacij [angl. Information Exchange System; Reintegration 

Assistance Tool] 
IISG integrativno upravljanje z notranjo varnostjo [angl. Integrative Internal Security 

Governance] 
IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
IMPRODOVA izboljšanje prvega odziva na nasilje v družini [angl. Improving Frontline Responses 

to High Impact Domestic Violence] 
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ISCIU Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje [ki deluje v okviru 
Policijske akademije] 

ISF Sklad za notranjo varnost [angl. Internal Security Fond] 
IT informacijska tehnologija 
ITK informatika in telekomunikacije  
ITSP informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JAD skupni akcijski dnevi/akcije [angl. Joint Action Days] 
JRM javni red in mir 
JV jugovzhod 
Letna usmeritev MNZ Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije v letu 2023 št. 0602-

33/2020/1 z dne 29. septembra 2021 
MCM mednarodna/-e civilna/-e misija/-e 
MIGRANT SMUGGLING Europolov analitični projekt: nedovoljene migracije 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
MTIC fraud Europolov analitični projekt: goljufije z udeležbo neplačujočih gospodarskih 

subjektov v EU [angl. Missing trader intra community fraud] 
Načrt dela policije za leto 
2021 

dokument št. 007-198/2020/59 z dne 14. decembra 2020 

Načrt dela policije za leto 
2022 

dokument št. 007-310/2021/46 z dne 29. novembra 2021 

NCUP Nacionalni center za upravljanje prometa 
NOO Načrt za okrevanje in odpornost 
NPU  Nacionalni preiskovalni urad [enota v Upravi kriminalistične policije Generalne 

policijske uprave] 
SIS schengenski informacijski sistem 
OAP operativni akcijski načrt [angl. Operational Action Plan] 
PHOENIX Europolov analitični projekt: trgovina z ljudmi 
PPIU Policijska/-e postaja/-e za izravnalne ukrepe 
ReDRPPol Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 

policija za varno Slovenijo«  
ReNPPZK19–23  Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

obdobje 2019–2023 
RS Republika Slovenija 
SAPPrA spletna programska rešitev, ki je namenjena neposrednim proračunskim 

uporabnikom za zbiranje in posredovanje informacij, povezanih s pripravo 
državnega proračuna in zaključnega računa proračuna 

SARS-CoV-2 novi koronavirus 
SENDM Specializirana enota za nadzor državne meje 
SENP Specializirana enota za nadzor prometa 
SEPA Srednjeevropska policijska akademija [nem. Mitteleuropäische Polizeiakademie – 

MEPA] 
SI-CERT nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost [angl. Slovenian Computer 

Emergency Response Team] 
SIRENE nacionalni organ za izmenjavo dopolnilnih informacij na nacionalni ravni [angl. 

Supplementary Information Request at National Entry] 
SMOKE Europolov analitični projekt: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – 

goljufije na področju trošarin 
SPS specializirana/-e preiskovalna/-e skupina/-e 
STALITA analitska platforma, katere prenova je vključena v ciljno raziskovalni projekt Razvoj 

in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno 
platformo [CRP V5-2117] 

SUSTRANS Europolov analitični projekt: goljufije, gospodarska in finančna kazniva dejanja – 
pridobivanje finančnih interesov s kaznivimi dejanji, pranje denarja in odvzem 
premoženjske koristi 
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SVI – MEKO Sistem vstopa in izstopa – meja 
SW programska oprema [angl. software] 
SWD dokument evropske komisije [angl. Commission staff working document] 
TB terabajt [enota za količino podatkov, in sicer 240 [1012]] 
Temeljna/-i,-e 
usmeritev/-vi,-ve MNZ 

Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za 
obdobje 2023–2027 št. 007-205/2022/7 (141-02) z dne 30. junija 2022 

TERMINAL Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – zloraba plačilnih kartic v EU 
TETRA digitalni telekomunikacijski sistem Policije [angl. Terrestrial Tunkng Radio] 
TWINS Europolov analitični projekt: kibernetska kriminaliteta – spolno izkoriščanje otrok 
UPS Naprava, namenjena zaščiti pred motnjami iz električnega omrežja [ang. 

Uninterruptible Power Supply] 
WL Seznam za spremljanje [angl. watch list] 
WBCTi pobuda za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu [angl. Western Balkan Counter 

Terrorism Initiative] 
WEAPONS & EXPLOSIVES Europolov analitični projekt: orožje in eksploziv 
WISDM Interpolov spletni servis za upravljanje podatkov [angl. Web Interpol Services for 

Data Management] 
ZKP Zakon o kazenskem postopku 
ZNPPol Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
ZODPol Zakon o organiziranosti in delu v policiji 
ZODPol-G Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji - 

[Uradni list RS, št. 172/2021] 
ZOPNI Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 

 
 




