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1. STRATEŠKI CILJ: PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. število posameznih vrst dejavnosti slovenske
policije v projektih EMPACT [nosilec aktivnosti,
sodelovanje, posredovane informacije, skupni
akcijski dnevi …], število mednarodnih policijskih
preiskav in število skupnih preiskovalnih skupin
[JIT]
2. delež porabljenih evropskih sredstev iz Akcijskega
načrta za črpanje sredstev Sklada za azil,
migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo
varnost
3. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko
korist, kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in EU
ter kaznivih dejanj korupcije
4. delež usposobljenih policistov za preiskovanje
hujših oblik gospodarske in korupcijske
kriminalitete
5. delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško
kriminaliteto in digitalno forenziko
6. število opremljenih policijskih enot z ustrezno
računalniško opremo za preiskovanje računalniške
kriminalitete
7. število operativnih in strateških izdelkov v procesu
kriminialističnoobveščevalne1 dejavnosti
8. število identificiranih osumljencev na podlagi
avtomatizirane in ročne obdelave podatkov o
letalskih potnikih
9. vzpostavljeno delovanje centralno vodene skupine
za ciljno iskanje oseb na državni ravni
10. delež preiskanih kaznivih dejanj premoženjske
kriminalitete, zlasti vlomov in tatvin vozil

Način spremljanja/vir podatkov




podatki GPU UKP
statistični podatki Europola - SIENA



evidenca MFERAC



policijska statistika



podatki GPU PA in UKP



podatki GPU PA in UKP



podatki GPU UKP in UIT



podatki GPU UKP in UPS CVZ



policijska statistika



podatki GPU UKP in MNZ Sekretariat UOK



policijska statistika

Naloga 1.0.1 Sistemska rešitev za povezljivo urejanje prilog kazenskih ovadb in poročil skladno z
zahtevami tožilstva
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 1.0.1 iz NDP 2019.
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU UIT, PU in VDT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

1

pripravljene rešitve v dogovoru z VDT glede urejanja kazenskih ovadb in njenih prilog

Gre za proces kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij, ki je opredeljen v 11. členu Zakona o nalogah in
pooblastilih policije [ZNPPol-A].
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Program 1.1 Izvajanje projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala
[EMPACT] v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega
kriminala v obdobju 2018–2021 in učinkovito črpanje sredstev EU iz Sklada za notranjo varnost [ISF-P]
Temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, tretja alineja 1. cilja], da policija mora:


sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij
ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme
proti grožnjam kriminala [EMPACT] znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021;



posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,

Podlaga

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;


nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje
kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi otrok,
trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne

radikalizacije.
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2019–20232.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.

Način spremljanja/vir podatkov

število aktivnosti v posameznih EMPACT
projektih, v katerih sodeluje Slovenija
število prispevkov v EMPACT projekte3 in
Europolove analitične projekte
delež porabljenih EU sredstev iz Sklada za
notranjo varnost [ISF-P]

2.
3.

GPU UKP

GPU NFL, UIT in UPS, MNZ Sekretariat UFZN in SEZMS, PU, DT in Europol



podatki GPU UKP



podatki Europola − SIENA



evidenca MFERAC

Naloga 1.1.1 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta – vdori v informacijske sisteme

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4 [Policija naj še naprej aktivno sodeluje v dejavnostih
znotraj političnega cikla Evropske unije [EU Policy Cycle], ki določa skupne
prioritete za uspešen boj proti hujšim in organiziranim oblikam kriminalitete v
obdobju 2018–2021.];
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 v obdobju 2018–2021];
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC [število posameznih vrst dejavnosti slovenske policije v projektih
EMPACT [nosilec aktivnosti, sodelovanje, posredovane informacije, skupni
akcijski dnevi …], število mednarodnih policijskih preiskav in število skupnih
preiskovalnih skupin [JIT]];
1. in 2. kazalnik P 1.1 [število aktivnosti v posameznih EMPACT projektih, v
katerih sodeluje Slovenija in število prispevkov v EMPACT projekte in Europolove
analitične projekte];
I−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Cyborg

2

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2022 je bil
preoblikovan v Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
(ReNPPZK19–23), ki je bila sprejeta v letu 2019.
3
Europol je ukinil statistično spremljanje prispevkov držav članic v posamezne EAMPACT projekte, zaradi česar se
poroča le o številu prispevkov v Europolove analitične projekte.
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2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.2 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta − spolno izkoriščanje otrok

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1.
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Twins

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.3 Sodelovanje v EMPACT projektu: kibernetska kriminaliteta – zloraba plačilnih kartic v EU

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [Varna in globalno odgovorna Slovenija: a in c alineja].
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Terminal

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.4 Sodelovanje v EMPACT projektu: ekološka kriminaliteta

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilja 9 [Trajnostno upravljanje z naravnimi viri: d alineja] in 11 [a
alineja].
I.−XII.

Nosilec

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Envicrime

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije
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Naloga 1.1.5 Sodelovanje v EMPACT projektu: preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih
kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja
Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
Podlaga
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [a alineja].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Furtum

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.6 Sodelovanje v EMPACT projektu: trgovina z ljudmi

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [a alineja].
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Phoenix

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.7 Sodelovanje v EMPACT projektu: nedovoljene migracije

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [e alineja].
I.−XII.

Nosilec

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Checkpoint

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije
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Naloga 1.1.8 Sodelovanje v EMPACT projektu: orožje

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [a alineja].
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Firearms

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.9 Sodelovanje v EMPACT projektu: konoplja, heroin in kokain

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilj 11 [a alineja].
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, MNZ SESZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt Cola, Heroin in Cannabis

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije

Naloga 1.1.10 Sodelovanje v EMPACT projektu: odkrivanje in preiskovanje goljufij z udeležbo
neplačujočih gospodarskih subjektov v EU [MTIC]
Letna usmeritev MNZ, št. 1.4;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.1;
MASP;
OAP;
Podlaga
1. kazalnik 1. SC;
1. in 2. kazalnik P 1.1;
SRS2030, Cilja 10 [Zaupanja vreden pravni sistem] in 11 [a alineja].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število prispevkov v analitični projekt MTIC

2.

število aktivnosti s sodelovanjem slovenske policije

3.

število mednarodnih policijskih preiskav s sodelovanjem slovenske policije
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Naloga 1.1.11 Učinkovito črpanje evropskih sredstev iz Sklada za notranjo varnost [ISF-P]

Podlaga

Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter
Sklada za notranjo varnost [Različica 1.5], št. 410-149/2017/4, 9. 5. 2019;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.2 [Strategija/program – učinkovito črpanje
evropskih sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF-P) v obdobju 2018–2022];
2. kazalnik 1. SC [delež porabljenih evropskih sredstev iz Akcijskega načrta za
črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo
varnost];
3. kazalnik P 1.1 [delež porabljenih EU sredstev iz Sklada za notranjo varnost
[ISF-P]].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

PU, MNZ SEZMS in Europol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

60-odsotni delež porabljenih EU sredstev iz ISF-P glede na akcijski načrt

2.

število izvedenih projektov
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Program 1.2 Vzpostavitev laboratorijskega informacijskega sistema
Temeljne usmeritve MNZ [prva in druga alineja 1. cilja], da policija mora:


sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij
ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme
proti grožnjam kriminala [EMPACT] znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021;

Podlaga



posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,
kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2020–2022

Nosilec

GPU UKP in UIT
Kazalniki učinkovanja

1.

GPU NFL
Način spremljanja/vir podatkov

večji delež instrumentalnih analiz forenzičnih
vzorcev kot leto prej



podatki GPU NFL

Naloga 1.2.1 Nabava laboratorijskega informacijskega sistema in njegova vključitev v delo GPU NFL
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

ReDRPPol, poglavje 4.18 [Akreditacija in uvajanje novih metod v delo
nacionalnega forenzičnega laboratorija];
SRS2030, Cilj 12 [Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve: f alineja];
prenos N 1.2.1 iz NDP 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UKP in UIT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

nabavljen laboratorijski informacijski sistem in strojna oprema

2.

uporaba opreme pri delu GPU NFL
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Program 1.3 Krepitev kriminalističnoobveščevalne dejavnosti za pravočasno preprečevanje, odkrivanje
in preiskovanje hudih oblik organizirane kriminalitete in terorističnih groženj
Temeljne usmeritve MNZ [prva, druga, tretja, četrta in peta alineja 1. cilja], da
policija mora:


sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij
ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme
proti grožnjam kriminala [EMPACT] znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021;



posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,
kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;



nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje
kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi otrok,

Podlaga

trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne
radikalizacije;


okrepiti kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij o kriminalnih dejavnostih,
zlasti pri ugotavljanju sodobnih izvršitvenih oblik terorizma in nasilne radikalizacije, ki so
resna varnostna grožnja življenju, osebni varnosti in premoženju ljudi v Sloveniji ali drugih
državah;



v svoje delo integrirati učinkovit proaktivni pristop z obdelavo podatkov o potnikih v
letalskem prometu z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih in
drugih hudih oblik kaznivih dejanj;

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2019–2023;
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UKP

GPU UIT, MNZ Sekretariat UOK in SEZMS, PU, DT in Europol
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

število strateških izdelkov

2.

število operativnih izdelkov

3.

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



podatki GPU UKP



policijska statistika

Naloga 1.3.1 Kadrovska okrepitev enot za kriminalističnoobveščevalno dejavnost
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 1.3 [Za učinkovito preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje, zlasti hudih in organiziranih oblik kriminalitete, mora policija okrepiti
kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij na vseh organizacijskih
nivojih.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU SGDP, PU in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1.

zasedena vsa prosta mesta v OKOD SKP PU in CKOD UKP GPU

2.

pripravljen predlog za uskladitev organiziranosti kriminalističnoobveščevalne dejavnosti na regionalni ravni

Naloga 1.3.2 Izvedba specialističnih usposabljanj in izpolnjevanja obstoječih kadrov za kriminalistično
pridobivanje in vrednotenje informacij
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 1.3.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

2 izvedeni specialistični usposabljanji
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2.

število udeležencev usposabljanj

Naloga 1.3.3 Nadaljevanje in krepitev vseskupnostnega4 preprečevanja radikalizacije, ki vodi v
terorizem in nasilni ekstremizem
Zapisnik 4. dopisne seje sekretariata Sveta za nacionalno varnost št. 01304/2014/9, 29. 7. 2014;
Podlaga
ReNPPZK19–23, poglavje 6.8 [Ogroženost Republike Slovenije zaradi
radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

MK, MIZS, MDDSZ, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Skupnost centrov
za socialno delo, NVO, SOVA, MO OVS in MZ
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število novih deležnikov preprečevanja radikalizacije

2.

vrsta skupnih aktivnosti za dvig ozaveščenosti

Naloga 1.3.4 Uvajanje dobrih praks za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in
prekrškov zaradi sovražnosti
ReNPPZK19–23, poglavje 6.3.4.1 [Strategija/program – oblikovanje programov
Podlaga
za zmanjševanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU NOE in VDT RS
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljene usmeritve za učinkovitejše zavarovanje dokazov tovrstnih kaznivih ravnanj

Naloga 1.3.5 Izgradnja nacionalne evidence gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb
Podlaga

Prenos N 1.3.6 iz NDP 2019;
ReNPPZK19–23, poglavje 6.2.4.14 [Strategija/program – učinkovita obravnava
spolnega izkoriščanja otrok].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU UIT, PU, Europol in Interpol
Kazalniki uresničitve naloge

1.

uvedena pregledovalnika za slikovne in video vsebine

2.

vzpostavljena programska rešitev za kakovostnejše pregledovanje obvestil in gradiv iz tujine

Naloga 1.3.6 Izvedba usposabljanj o pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj [ZKP-N]
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 1.1 [Policija naj nadaljuje z aktivnostmi za
implementacijo določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku [ZKP-N], zlasti glede pravic, podpore in zaščite žrtev
kaznivih dejanj.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU UUP in PA, PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljen program usposabljanja

2.

najmanj 1 izvedeno usposabljanje

3.

število udeležencev usposabljanj

4
Vseskupnostni pristop preprečevanja radikalizacije je nadgradnja do sedaj uveljavljenega medagencijskega
sodelovanja, ki poleg vladnih vključuje še druge, nevladne deležnike, kot so interesne skupnosti, civilne iniciative,
nevladne organizacije, zasebni sektor, akademske in predstavnike raziskav.
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Program 1.4 Učinkovito preiskovanje računalniške kriminalitete in digitalna forenzika
Temeljni usmeritvi MNZ [prva in tretja alineja 1. cilja], da policija mora:


sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij
ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme
proti grožnjam kriminala [EMPACT] znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021;



Podlaga

nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje
kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi otrok,
trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne
radikalizacije;

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2019–2023;
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UIT, PU, DT, Europol in Interpol
Kazalniki učinkovanja

1.

Način spremljanja/vir podatkov

število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete

2.

število preiskanih elektronskih naprav

3.

delež usposobljenih preiskovalcev za
računalniško kriminaliteto in digitalno forenziko
število opremljenih policijskih enot z ustrezno
računalniško opremo za preiskovanje
računalniške kriminalitete

4.

GPU UKP



policijska statistika



podatki GPU UKP

Naloga 1.4.1 Nabava računalniške opreme in usposabljanje za novo zaposlene kadre na področju
računalniške kriminalitete in digitalne forenzike
ReNPPZK19–23, poglavje 6.7.4.4 [Strategija/program – zatiranje kibernetske
kriminalitete];
ReDRPPol, poglavje 4.15 [Specializacija digitalne forenzike];
5. in 6. kazalnik 1. SC [delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško
kriminaliteto in digitalno forenziko in število opremljenih policijskih enot z ustrezno
Podlaga
računalniško opremo za preiskovanje računalniške kriminalitete];
3. in 4. kazalnik P 1.4 [delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško
kriminaliteto in digitalno forenziko in število opremljenih policijskih enot z ustrezno
računalniško opremo za preiskovanje računalniške kriminalitete].
Čas izvedbe
Sodelujoči

III.–XI.

Nosilec

GPU PA, PU in MNZ Sekretariat UFZN
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število na novo usposobljenih kadrov za računalniško kriminaliteto in digitalno forenziko

2.

število opremljenih enot z ustrezno računalniško opremo

13

GPU UKP

Načrt dela policije za leto 2020

Program 1.5 Delovanje kriminalistične policije na področju mednarodnega policijskega sodelovanja
Temeljne usmeritve MNZ [prva, druga in šesta alineja 1. cilja], da policija mora:


sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij
ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme
proti grožnjam kriminala [EMPACT] znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021;



Podlaga

posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,
kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;



znotraj Uprave kriminalistične policije vzpostaviti centralno vodeno skupino za ciljno
iskanje oseb, ki bo delovala na območju celotne države;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UKP

GPU UIT in UUP, MNZ Sekretariat UOK in SEZMS, PU, Europol in Interpol
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

vzpostavljeno delovanje enote za ciljno iskanje
oseb

2.

število skupnih mednarodnih policijskih preiskav

3.

število skupnih preiskovalnih skupin [JIT]



podatki GPU UKP

Naloga 1.5.1 Vzpostavitev centralno vodene enote za ciljno iskanje oseb
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

ReDRPPol, poglavje 4.16 [Vzpostavitev ciljnega iskanja];
9. kazalnik 1. SC [vzpostavljeno delovanje centralno vodene skupine za ciljno
iskanje oseb na državni ravni];
1. kazalnik P 1.5 [vzpostavljeno delovanje enote za ciljno iskanje oseb].
I.−VIII.

Nosilec

GPU UKP

GPU SGDP, MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vzpostavljena enota za ciljno iskanje oseb na državni ravni

2.

spremenjen Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji

Naloga 1.5.2 Ohranitev partnerskega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana v okviru WBCTi,
WBCSCi in IISG
Letna usmeritev MNZ, št. 1.5 [Ohranja naj partnersko vlogo na operativnem in
strateškem področju znotraj evropskega policijskega sodelovanja na Zahodnem
Balkanu kot enotnem varnostnem prostoru];
Podlaga
ReNPPZK19–23, poglavje 6.8.4.5 [Strategija/program – uveljavitev interesov
Republike Slovenije v sklopu Protiteroristične iniciative držav zahodnega Balkana
[Western Balkan Counter Terrorism Iniciative – WBCTi].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU UUP, PU, MNZ SEZMS in PCC SEE Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

najmanj 2 izvedena posveta z delavnicama z udeležbo držav Zahodnega Balkana

2.

število udeležencev posvetov in delavnic
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Naloga 1.5.3 Nadgradnja izmenjave podatkov z Interpolom
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 1.2 [Nadaljuje naj z integracijo evidenc Europol v
Informacijsko telekomunikacijski sistem policije in prične z aktivnostmi za
nadgradnjo izmenjave podatkov z organizacijo Interpol.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU UIT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

nadgrajena Interpolova mrežna baza podatkov FIND

2.

avtomatiziran Interpolov spletni servis za upravljanje podatkov WISDM
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Program 1.6 Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno
premoženjsko koristjo, kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 1. cilja], da policija mora:


posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,

Podlaga

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.

Način spremljanja/vir podatkov

število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko
korist5
število kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in
EU

2.
3.

GPU UKP

PU, DT, FURS in Europol



policijska statistika

število kaznivih dejanj korupcije

Naloga 1.6.1 Krepitev dela na področju izvajanja finančnih preiskav Policije

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

3. kazalnik 1. SC [število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete,
ki presegajo veliko premoženjsko korist, kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in
EU ter kaznivih dejanj korupcije];
1. kazalnik P 1.6 [število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete,
ki presegajo veliko premoženjsko korist];
SRS2030, Cilj 10 [Zaupanja vreden pravni sistem];
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9 [Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in
organiziranih oblik kriminalitete].
I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, DT, FURS in UPPD
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza finančnih preiskav za leto 2019 [v I. trimesečju 2020]

2.

več izvedenih finančnih preiskav po ZKP v primerjavi s predhodnim obdobjem in po področjih: GK, SK in
OK

3.

število predlogov policije za uvedbo finančnih preiskav po ZOPNI

Naloga 1.6.2 Povečanje učinkovitosti pri odkrivanju in preiskovanju pranja denarja, skladno s
priporočili Moneyvala
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 1.6.2 iz NDP 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

PU, DT, FURS in UPPD
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza o pranju denarja za leto 2019 [v I. trimesečju 2020]

2.

izdelana nova nacionalna ocena tveganja [NOT]

3.

več obravnavanih kaznivih dejanj pranja denarja v primerjavi s predhodnim obdobjem in po področjih: GK,
OK in SK ter za NPU

5

Za veliko premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje znesek med storitvijo kaznivega dejanja, ki presega 50.000
evrov [3. točka devetega odstavka 99. člena KZ-1].
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Naloga 1.6.3 Prioritetna obravnava kaznivih dejanj varovanja finančnih interesov RS in EU in
sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembo zakonodaje na podlagi ugotovitev analize kaznivih
dejanj davčne zatajitve
ReNPPZK19–23, poglavje 6.4.4.1 [Strategija/program – analiza problematike
organizatorjev oziroma dejanskih storilcev gospodarskih kaznivih dejanj v
povezavi s slamnatimi osebami in neplačujočimi subjekti];
Podlaga
SRS2030, Cilj 10;
3. kazalnik 1. SC;
2. kazalnik P 1. 6 [število kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in EU].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I. –XII.

Nosilec

GPU UKP

PU SKP OGK, DT, UPPD, FURS in MGRT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in EU

2.

število predlogov za spremembo zakonodaje, pri katerih je sodelovala policija

Naloga 1.6.4 Prioritetno odkrivanje in preiskovanje korupcijske kriminalitete na področjih, kjer
obstajajo velika korupcijska tveganja
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 1.6.4 iz NDP 2019.
I. –XII.

Nosilec

PU in DT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza za leto 2019 [v I. trimesečju 2020]

2.

pripravljena izhodišča za izboljšanje stanja

3.

več obravnavanih kaznivih dejanj pranja denarja v primerjavi s predhodnim obdobjem
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Program 1.7 Izboljšanje strokovne usposobljenosti policistov za odkrivanje in preiskovanje
gospodarske kriminalitete in korupcije
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 1. cilja], da policija mora:


posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,

Podlaga

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UKP

GPU PA, PU, DT, FURS in Europol
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

število usposabljanj in izpopolnjevanj

2.

delež usposobljenih policistov za preiskovanje
hujših oblik gospodarske in korupcijske
kriminalitete



podatki GPU UKP

Naloga 1.7.1 Individualne in skupinske oblike usposabljanja za odkrivanje in preiskovanje gospodarske
kriminalitete in korupcije, ki so sofinancirana iz Sklada za notranjo varnost [ISF-P]
Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter
Sklada za notranjo varnost [različica 1.5, št. 410-149/2017/4, 9. 5. 2019];
ReNPPZK19–23, poglavje 6.9.4.4 [Strategija/program – izboljšanje strokovne
usposobljenosti preiskovalcev v enotah za odkrivanje in preiskovanje
gospodarske kriminalitete ter zmanjšanje fluktuacije človeških virov v teh enotah];
4. kazalnik 1. SC [delež usposobljenih policistov za preiskovanje hujših oblik
Podlaga
gospodarske in korupcijske kriminalitete];
1. in 2. kazalnik P 1.7 [število usposabljanj in izpopolnjevanj in delež
usposobljenih policistov za preiskovanje hujših oblik gospodarske in korupcijske
kriminalitete];
SRS2030, Cilj 10.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

12 izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj

2.

delež usposobljenih policistov za preiskovanje hujših oblik gospodarske in korupcijske kriminalitete
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Program 1.8 Vzdrževanje in širitev akreditacije GPU NFL, zagotavljanje kompetentnosti forenzičnih
strokovnjakov in vpeljava novih forenzičnih preiskav in opreme v delo GPU NFL
Temeljne usmeritve MNZ [druga alineja 1. cilja], da policija mora:


posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,

Podlaga

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe

2018–2022

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

število akreditiranih forenzičnih metod

2.

število usposobljenih forenzičnih strokovnjakov

3.

število novih metod

4.

količina nabavljene opreme



podatki GPU NFL

Naloga 1.8.1 Akreditacija novih metod in širitev obsega akreditiranih metod
Podlaga
Čas izvedbe

ReDRPPol, poglavje 4.18 [Akreditacija in uvajanje novih metod v delo
nacionalnega forenzičnega laboratorija];
SRS2030, Cilj 12.
I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

akreditirana metoda FIZ 034 – mikroskopske balistične preiskave

2.

akreditirana metoda FIZ 035 – balistične preiskave izstrelkov

3.

implementiran in validiran nov EDS detektor, skladno z akreditacijo metode FIZ-014 – Analiza delčkov po
streljanju s SEM-EDX

Naloga 1.8.2 Izmenjava forenzičnih znanstvenih podatkov na področju drog in sorodnih snovi –
monitoring drog in sorodnih snovi ter posredovanje podatkov nacionalnim [SI-EWS] in mednarodnim
deležnikom [EMCDDA]
ReDRPPol, poglavje 4.18;
SRS2030, Cilj 12;
Strategija EU na področju drog [2013–2020], [URL EU 2012/C 402/01];
Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020
[ReNPPD14–20], Uradni list RS št. 25/2014;
akcijski načrt EU za boj proti drogam [2017–2020], [URL EU 2017/C 215/02]4;
Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni
Podlaga
tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi;
konvencije OZN [Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961, ki je bila spremenjena
s protokolom iz leta 1972, Konvencija o psihotropnih snoveh iz leta 1971 in
konvencija proti nezakonitemu prometu z narkotičnimi in psihotropnimi snovmi iz
leta 1988];
Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni
tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi.
Čas izvedbe

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.
2.

izdelano letno poročilo GPU NFL o monitoringu drog in sorodnih snovi: Kakovost in čistost prepovedanih
drog in nove psihoaktivne substance [NPS] v Sloveniji – poročilo za leto 2019
izdelano letno poročilo [za leto 2019] in polletno poročilo [januar–junij 2020] GPU NFL o zaseženih NPS v
Sloveniji in poslano v EMCDDA
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Naloga 1.8.3 Uvedba FTA6 kartic za jemanje primerjalnih vzorcev in avtomatizacija njihove analize
Podlaga

ReDRPPol, poglavje 4.18.

Čas izvedbe

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

izbrane, nabavljene in dobavljene kartice

2.

vsaj 1 izvedeno usposabljanje

3.

vsaj 15 usposobljenih javnih uslužbencev GPU NFL za uporabo FTA kartic

Naloga 1.8.4 Projekt DNAxsStats – izgradnja, validacija in implementacija novega verjetnostnega
modela za ovrednotenje dokaza DNK
Podlaga

Prenos N 1.8.4 iz NDP 2019.

Čas izvedbe

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

izvedena interna validacija programa

2.

pripravljen priročnik za uporabo programa

3.

implementiran program

4.

večji delež statistično ovrednotenih sledi z DNAxsStats v primerjavi z uporabo programa LRmixStudio

Naloga 1.8.5 Nabava sistema AFIS
Podlaga

Prenos N 1.8.4 iz NDP 2019.

Čas izvedbe

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

izbran najboljši ponudnik na podlagi analize prispelih ponudb

2.

vzpostavljen sistem AFIS v GPU NFL

3.

vsaj 1 izvedeno usposabljanje

4.

vsaj 9 usposobljenih javnih uslužbencev GPU NFL za delo s sistemom AFIS

6

FTA kartica je kemično obdelan filtrirni papir za zbiranje, shranjevanje in pošiljanje bioloških vzorcev na analizo DNK.
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Program 1.9 Akreditacija ogledne dejavnosti po standardu ISO 17020
Temeljne usmeritve MNZ [druga alineja 1. cilja], da policija mora:


posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane
kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo,

Podlaga

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba
okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo«.
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU NFL

GPU UKP
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi

2.

število usposobljenih kriminalističnih tehnikov



podatki GPU NFL

Naloga 1.9.1 Usposabljanje kriminalističnih tehnikov za iskanje in zavarovanje materialnih dokazov
Podlaga

ReDRPPol, poglavje 4.18.;
1. in 2. kazalnik P 1.9 [število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi in število
usposobljenih kriminalističnih tehnikov].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

GPU UKP
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi

2.

vsaj 3 izvedena usposabljanja

3.

vsaj 70 usposobljenih kriminalističnih tehnikov

Naloga 1.9.2 Usposabljanje kriminalističnih tehnikov za odvzem bioloških sledi [brisi in lepilni trakovi]
in ustrezno zavarovanje s predpisano embalažo
ReDRPPol, poglavje 4.18.;
Podlaga
2. kazalnik P 1.9.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU NFL

GPU UKP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

8 izvedenih terenskih usposabljanj

2.

vsaj 70 usposobljenih kriminalističnih tehnikov

Naloga 1.9.3 Priprava opomnika za identifikacijo žrtev množičnih nesreč [DVI]
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 1.9.5 iz NDP 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UKP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljen opomnik
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Program 1.10 Priprava pogojev za dvig standardov kvalitete izvedbe ukrepov varovanja
Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 1. cilja], da policija mora:


okrepiti kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij o kriminalnih dejavnostih,
zlasti pri ugotavljanju sodobnih izvršitvenih oblik terorizma in nasilne radikalizacije, ki so
resna varnostna grožnja življenju, osebni varnosti in premoženju ljudi v Sloveniji ali

Podlaga

drugih državah;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [Ur. l. RS, št. 75/15];
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije [Ur. l. RS, št. 27/10].
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UKP in UUP, drugi državni organi
Kazalniki učinkovanja

1.
2.
3.

4.

GPU UPS
Način spremljanja/vir podatkov

število izdelanih ocen ogroženosti varovanih
objektov in oseb in akreditacijskih postopkov
izdelava strokovnega navodila za pripravo ocen
ogroženosti, varnostnih informacij in ocen tveganj
izdelava protokola za izvajanje omejenega
varnostnega preverjanja – akreditacijskega
postopka
protokol pretoka informacij in sodelovanja pri
analizi tveganj



podatki GPU UPS CVZ, UKP in UUP



izdelano strokovno navodilo



podatki GPU UPS CVZ



podatki GPU UPS CVZ, UKP in UUP

Naloga 1.10.1 Varnostno preverjanje oseb prek računalniške aplikacije
Podlaga

Projektne naloge CVZ – Izvedba nalog iz srednjeročnega načrta dela Policije
[zadeva, št. 024-92/2018].

Čas izvedbe

VI.–XII.

Nosilec

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

dokončan odločitveni model

2.

pripravljeno navodilo za njeno uporabo
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Program 1.11 Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete in
ogledne dejavnosti
Temeljna usmeritev MNZ [sedma alineja 1. cilja], da policija mora:
Podlaga
 okrepiti preiskovanje kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, zlasti tistih z najnižjo
stopnjo preiskanosti, ki vplivajo na občutek varnosti ljudi.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UUP in NFL, PU in DT
Kazalniki učinkovanja

1.

Način spremljanja/vir podatkov

delež preiskanosti premoženjskih kaznivih dejanj

2.

delež preiskanosti kaznivih dejanj vlomov

3.

delež identificiranih sledi, na podlagi katerih so bili
izsledeni osumljenci
delež ogledov, kjer so zavarovane sledi papilarnih
linij

4.

GPU UKP



policijska statistika

Naloga 1.11.1 Izvedba usposabljanja policistov za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in
ogledne dejavnosti
10. kazalnik 1. SC;
Podlaga
1., 2.,3. in 4. kazalnik P 1.11.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelan program usposabljanja policistov

2.

najmanj eno izvedeno usposabljanje
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2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. uvedene nove metode dela pri zagotavljanju
javnega reda
2. število usposobljenih policistov za prepoznavo
elementov prekrška vzbujanja nestrpnosti

Način spremljanja/vir podatkov



policijska statistika
DDOKC



baza ISCIU PA

Program 2.1 Izvajanje ukrepov za zmanjševanje varnostnih tveganj na javnih zbiranjih
Temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 2. cilja], da policija mora:


z uporabo novih metod dela preprečevati kazniva ravnanja in zagotavljati varnost na

Podlaga

javnih zbiranjih, zlasti ko obstaja verjetnost, da bo javni red huje in množično kršen;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe

2018–2022

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.
2.
3.

GPU UUP

GPU UKP, UIT in PA, PU ter MNZ, MIZS in MZ

Sodelujoči

Način spremljanja/vir podatkov

uvedene nove metode dela pri zagotavljanju
javnega reda
število usposabljanj in število usposobljenih
policistov
evalvacije uvedenih metod




policijska statistika
DDOKC



baza ISCIU PA




izdelane analize
policijska statistika

Naloga 2.1.1 Izdelava analize pojavnih oblik kršitev javnega reda in miru v varnostno obremenjenih
obdobjih
Letna usmeritev MNZ, št. 2.1 [Policija se mora hitro in učinkovito odzivati na
potencialno ogrožanje javnega reda in miru, ki bi lahko bilo posledica delovanja
Podlaga
posameznih deviantnih skupin ali povečanega migracijskega pritiska, s
poudarkom na zakoniti in strokovni izvedbi policijskih pooblastil.].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–VI.

Nosilec

GPU UUP

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza

2.

predstavljene ugotovitve na strokovnih posvetih

Naloga 2.1.2 Sprememba odločbe o ustanovitvi Posebne policijske enote glede načina aktiviranja
posameznih skupin za delo po razporedu
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 2.1.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–VI.

Nosilec

GPU UUP

vodstvo policije, GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

spremenjena odločba

Naloga 2.1.3 Usposabljanje pomočnikov komandirjev in inšpektorjev PU SUP za uspešno izvajanje
intervencij v varnostno obremenjenih obdobjih
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 2.1.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU PA, PU in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izvedeni 2 usposabljanji

2.

število udeležencev usposabljanj
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Program 2.2 Izboljšanje ukrepanja policistov pri ugotavljanju prekrškov vzbujanja nestrpnosti po
Zakonu o varstvu javnega reda in miru
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 2. cilja], da policija mora:



Podlaga

usposabljati policiste za ugotavljanje dejanskega stanja in odgovornosti storilca prekrška
vzbujanja nestrpnosti s poudarkom na novih izvršitvenih oblikah prekrškov po Zakonu o
varstvu javnega reda in miru.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UUP

GPU UKP, UIT, UPS OKC, PA, RAN platforma
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

število usposobljenih policistov za prepoznavo
elementov prekrška vzbujanja nestrpnosti



baza ISCIU PA

2.

analiza prekrškov



izdelane analize

V Programu 2.2 ni načrtovanih nalog, ker je bil na podlagi analiz leta 2018 pripravljen predlog vsebin za predmetnik
na VPŠ.
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. manjše število mrtvih in hudo telesno
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah
2. optimizacija prekrškovnih postopkov na podlagi
uporabe AOP
3. posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne
nesreče in šifrant
4. vzpostavljen Nacionalni center za upravljanje
prometa

Način spremljanja/vir podatkov


policijska statistika



podatki GPU UUP in UIT



podatki GPU UUP in UIT



sprejet akt o delovanju in začetek delovanja

Program 3.1 Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
Temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 3. cilja], da policija mora:


uresničevati cilje in ukrepe iz Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa za obdobje 2013–2022 in posodobiti zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče

Podlaga

ter šifrant;

Obdobje izvedbe

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 [ReNPVCP13-22] [Ur. l. št. 326-07/13-8/9].
Nosilec
2018–2022
GPU UUP

Sodelujoči

PU, MZI, MZ, MIZS ter DARS, DRSC, Cestel, AMZS, ZŠAM in NVO

Kazalniki učinkovanja
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Način spremljanja/vir podatkov

manjše število mrtvih in hudo telesno
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah
zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih
je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol,
prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi
zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil
zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno
poškodovanih med kolesarji
zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo
pešcev
število izvedenih dejavnosti na posameznih
področjih varnosti cestnega prometa [hitrost,
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki
enoslednih motornih vozil …]
delež kršitev, ki so najpogostejši vzroki hudih
prometnih nesreč
posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne
nesreče in šifrant
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podatki GPU UUP in UIT

Načrt dela policije za leto 2020

Naloga 3.1.1 Izvajanje nalog iz Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v 2019 in
2020
Letna usmeritev MNZ, št. 3.1 [Policija naj prioritetno nadaljuje izvajanje nalog iz
Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2019 in
2020,7 s poudarkom na ugotavljanju hujših prekrškov zoper varnost cestnega
prometa.];
Podlaga
ReNPVCP13-22;
1. kazalnik 3. SC [manjše število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v
prometnih nesrečah].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

PU, MZI, MZ, MIZŠ, DARS, DRSC, Cestel, AMZS, ZŠAM in NVO
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število izvedenih aktivnosti in ugotovljenih kršitev

Naloga 3.1.2 Izvajanje nadzornih aktivnosti na avtocestnem križu in zagotavljanje vidnosti
uniformiranih policistov
Letna usmeritev MNZ, št. 3.3 [Policija mora, zlasti na avtocestnem križu,
zagotavljati vidnost z uniformiranimi policisti in uporabo belo-rumenih-modrih
službenih vozil v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega
Podlaga
prometa za obdobje od 2013 do 2022,8 Temeljnimi usmeritvami za izdelavo
srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2018–20229 ter letnimi
usmeritvami in obveznimi navodili.10].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

PU, MZI, MZ, DARS in Cestel,
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 30 izvedenih nadzorov na avtocestnem križu po metodologiji Pegaz

2.

število prerazporejenih ali nabavljenih belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah [npr. SENP,
SENDM, PPIU]

Naloga 3.1.3 Posodobitev zapisnika o ogledu kraja prometne nesreče in šifranta
Podlaga

3. kazalnik 3. SC [posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče in
šifrant];
8. kazalnik P 3.1 [posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče in
šifrant].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

GPU UIT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

posodobljena zapisnik in šifrant

7

Ob izdaji usmeritev MNZ je bil dokument še v medresorskem usklajevanju; nosilec priprave dokumenta je Javna agencija
RS za varnost prometa.
8
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 [Uradni list RS, št. 39/13],
odsek 8.5: »… Poudarek bo na večji vidnosti nadzornikov in večjemu pričakovanju udeležencev v cestnem prometu, da
bodo kontrolirani, če se ne bodo ravnali po predpisih. Nadzor ne bo usmerjen samo v promet, ampak bolj globalno
(promet, kriminal, tujska problematika) …«.
9
Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2018–2022 [dokument MNZ,
št. 007-185/2017/1 (141-02), 23. 5. 2017), poglavje 6, peta alineja petega odstavka: »… povečati vidnost policije na
vseh področjih dela (razen kriminalistične policije), zlasti pa zmanjšati število oblik dela v civilnih oblačilih in civilnih
vozilih v posameznih specializiranih enotah na državni in regionalni ravni (npr. SENP, SENDM, PPIU) …«.
10
Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije v letu 2018 [dokument MNZ, št. 0602-24/2017/9 (14102), 29. 7. 2017], točka 6.2: »Za povečanje lastne vidnosti zahtevam, da do konca tretjega trimesečja 2018 izdela merila
za delo policistov v civilnih oblačilih in civilnih vozilih v Specializirani enoti za nadzor prometa, Specializirani enoti za
nadzor državne meje ter na policijskih postajah za izravnalne ukrepe. Merila morajo slediti cilju, da bodo policisti
omenjenih enot večino nalog izvajali v uniformi in pri tem večinoma uporabljali belo-rumeno-modra vozila.«
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Program 3.2 Izboljšanje varnosti udeležencev cestnega prometa na glavnih in regionalnih cestah
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 3. cilja], da policija mora:
Podlaga



znotraj svojih pristojnosti vplivati na zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno
poškodovanih na glavnih in regionalnih cestah ter dejavnosti usmerjati tako, da bo
poskrbela za večjo varnost ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

Nosilec

2018–2022
PU, DRSI, AVP in občine

Kazalniki učinkovanja
1.

2.
3.
4.

GPU UUP

Način spremljanja/vir podatkov

manjše število mrtvih in hudo telesno
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah na
glavnih in regionalnih cestah
zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil
zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno
poškodovanih med kolesarji
zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo
pešcev



policijska statistika

Naloga 3.2.1 Razširitev mreže lokacij za izvajanje stacionarnih meritev hitrosti na glavnih in regionalnih
cestah
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 3.2.1 iz NDP za 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UIT in DRSI
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število novih lokacij
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Program 3.3 Posodabljanje policijskega nadzora
Temeljna usmeritev MNZ [tretja alineja 3. cilja], da policija mora:
 z [novim] inovativnim pristopom in uporabo novih tehnologij povečati učinkovitost
preprečevanja hujših prekrškov ter odkrivanja nevarnih voznikov in njihovega čim
prejšnjega izločanja iz prometa, pri čemer mora z vsemi razpoložljivimi tehničnimi

Podlaga

sredstvi kar najbolj povečati svojo vidnost pri nadzoru prometa;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 [ReNPVCP13-22] [Ur. l. št. 326-07/13-8/9].
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UUP

GPU UIT, PU, AVP, DARS in DRSI
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

uvedena nova tehnična sredstva



podatki GPU UUP in UIT

2.

uvedene nove metodologije dela



podatki GPU UUP

3.

zmanjšanje deleža vinjenih povzročiteljev
prometnih nesreč
zmanjšanje deleža prometnih nesreč zaradi
hitrosti



policijska statistika

4.

Naloga 3.3.1 Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev mobilnih tehničnih pregledov

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 3.2 [V sodelovanju s pristojnimi deležniki naj nadaljuje
aktivnosti za vzpostavitev mobilnih tehničnih pregledov];]
1. kazalnik P 3.3 [uvedena nova tehnična sredstva];
ReDRPPol, poglavje 4.7 [Uvajanje sodobnih tehničnih sredstev v delo prometne
policije].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

AVP in MZI
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število, vrsta in vsebina aktivnosti
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Program 3.4 Optimizacija izvajanja prekrškovnih postopkov
Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 3. cilja], da policija mora:
 optimizirati izvajanje prekrškovnih postopkov zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov,
Podlaga

ugotovljenih z avtomatsko obdelavo podatkov [AOP];

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018

Nosilec

GPU UUP

GPU UIT, PU, AVP, MP in za infrastrukturo
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

optimizirani prekrškovni postopki na podlagi
uporabe AOP




podatki GPU UUP in UIT
policijska statistika

2.

novi programi za AOP



podatki GPU UUP in UIT

3.

podani predlogi za spremembo zakonodaje

4.

organizacijski ukrepi, povezani z AOP



podatki GPU UUP

Naloga 3.4.1 Optimizacija prekrškovnega postopka in delovnih procesov pri izvajanju nadzora s
tehničnimi sredstvi
3. in 4. kazalnik P 3.4 [podani predlogi za spremembo zakonodaje in
Podlaga
organizacijski ukrepi, povezani z AOP].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP, UIT, AVP, MNZ, MZI in MP, zunanji izvajalec
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljena predloga sprememb ZPrCP in ZP-1

2.

izvedena optimizacija tiskanja in vročanja poštnih pošiljk
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Program 3.5 Vzpostavitev delovanja policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa
Temeljna usmeritev MNZ [peta alineja 3. cilja], da policija mora:
 vzpostaviti delovanje policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa;
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 [ReNPVCP13-22] [Ur. l. št. 326-07/13-8/9].

Podlaga
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018

Nosilec

PU, GPU UIT, UPS OKC, SGDP, MNZ Sekretariat, DARS, DRSI, PIC, Cestel
Kazalniki učinkovanja

1.
2.
3.

GPU UUP

vzpostavljeno sodelovanje policije v Nacionalnem
centru za upravljanje prometa
sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v policiji
število policistov za delo v NCUP

Način spremljanja/vir podatkov


začetek delovanja



podatki GPU SGDP in MNZ Sekretariat UOK



evidenca MFERAC

V Programu 3.5 ni načrtovanih nalog, ker se bodo te izvajale v okviru rednega dela.
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4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE
UNIJE TER PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. vzpostavljen stalni nabor strokovnjakov in tehnične
opreme v skladu z uredbo o evropski mejni in
obalni straži
2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi

Način spremljanja/vir podatkov


podatki GPU UUP



policijska statistika



podatki GPU UUP o:

vrstah dejavnosti,

policistih, napotenih na operativne dejavnosti
agencije Frontex [mesečno],

oblikah sodelovanj s policijami drugih držav in
drugimi deležniki s področja upravljanja meja,

sestankih s predstavniki drugih držav
[polletno] in izvedenih skupnih operativnih
akcijah [polletno]



podatki GPU UUP in UKP o vrstah ukrepov

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

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

Naloga 4.0.1 Učinkovito zagotavljanje varovanja državne meje

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 4.2 [Za preprečevanje ilegalnih migracij mora še naprej
zagotoviti učinkovito varovanje državne meje. Ob tem je potrebno delo
organizirati na način, da se spoštuje delovnopravna zakonodaja.];
6. kazalnik 6. SC [delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah
policije];
Kriteriji za izvajanje nalog policistov PPIU v civilnih oblačilih, št. 600-17/2011/12
(2133-1), 21. 4. 2011.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP, PU in druge PE
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število skupnih oblik dela SENDM z drugimi enotami policije

2.

število strokovnih nadzorov nad delom GPU UUP, PU in PP [GPU SGDP]

3.

prožno zagotavljanje kadrov

4.

prožno zagotavljanje schengenske opreme
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Program 4.1 Sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex
Temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 4. cilja], da policija mora:
 na podlagi Uredbe [EU] 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.
septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži [Uradni list EU, št. L 251/1 z dne 16.

Podlaga

septembra 2016] sodelovati pri dejavnostih agencije Frontex znotraj skupnega
upravljanja zunanjih meja EU ter zagotavljati ustrezen nabor strokovnjakov in tehnične
opreme.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UUP

GPU NOE, PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1.

vzpostavljen stalni nabor in podnabori
strokovnjakov in tehnične opreme

2.

število napotenih policistov

3.

število in vrsta skupnih dejavnosti



podatki GPU UUP

Naloga 4.1.1 Sodelovanje v skupnih operacijah agencije Frontex

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3 [Policija naj še naprej načrtuje ukrepe ob uvajanju
novih funkcionalnosti pri varovanju državne meje v skladu s posameznimi
evropskimi uredbami [EES,11 ESTA12 itd.]];
načrti skupnih operacij;
Uredba [EU] 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 9. 2016 o
evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe [EU] 2016/399 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe [ES] št. 863/2007 Evropskega
parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta [ES] št. 2007/2004 in Odločbe Sveta
2005/267/ES;
nova uredba EBCG 2.013;
ReDRPPol, poglavje 4.8 [Ohranitev ravni varnosti po ukinitvi mejnih kontrol na
meji z Republiko Hrvaško];
3. kazalnik 4. SC [število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem agencije
Frontex ter sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih
migracij in čezmejne kriminalitete].
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

PU in PP, Frontex ter druge države članice EU
Kazalniki uresničitve naloge

1. število skupnih operacij [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]
2. število napotenih policistov [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]

11
12
13

Enter/exit system – predvideno je evidentiranje vseh vstopov in izstopov državljanov tretjih držav na zunanji meji.
Electronic System for Travel Authorization – predviden je sistem predhodne registracije.
European Border and Coast Guard – začela veljati konec leta 2019.
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Naloga 4.1.2 Posodobitev postopkovnika o sodelovanju Policije z agencijo Frontex in koncepta o
upravljanju z nacionalnim naborom EBCG
Letna usmeritev MNZ, št. 4.3;
Uredba [EU] 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 9. 2016 o
evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe [EU] 2016/399 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe [ES] št. 863/2007 Evropskega
parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta [ES] št. 2007/2004 in Odločbe Sveta
2005/267/ES;
Podlaga
nova uredba EBCG 2.0;
ReDRPPol, poglavje 4.8 [Ohranitev ravni varnosti po ukinitvi mejnih kontrol na
meji z Republiko Hrvaško];
3. kazalnik 4. SC [število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem agencije
Frontex ter sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih
migracij in čezmejne kriminalitete].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

GPU SGDP, MNZ Sekretariat in Frontex
Kazalniki uresničitve naloge

1.

posodobljen koncept

2.

posodobljen postopkovnik

Naloga 4.1.3 Izvedba monitoringov skladno z novimi finančnimi pravili Frontexa

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3;
Nova finančna shema Frontexa - koncept št. CGO/FCS/SAKL/22425/2017,
9. 10. 2017;
Uredba [EU] 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 9. 2016 o
evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe [EU] 2016/399 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe [ES] št. 863/2007 Evropskega
parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta [ES] št. 2007/2004 in Odločbe Sveta
2005/267/ES;
nova uredba EBCG 2.0;
ReDRPPol, poglavje 4.8 [Ohranitev ravni varnosti po ukinitvi mejnih kontrol na
meji z Republiko Hrvaško];
3. kazalnik 4. SC [število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem agencije
Frontex ter sodelovanje s policijami drugih držav pri preprečevanju nezakonitih
migracij in čezmejne kriminalitete].
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izvedeni obdobni monitoringi z ugotovitvami

Naloga 4.1.4 Uskladitev strateških izhodišč slovenske policije in akcijskega načrta za izvajanje
skladnega upravljanja zunanjih meja
Letna usmeritev MNZ, št. 4.3;
Uredba [EU] 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 9. 2016 o
evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe [EU] 2016/399 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe [ES] št. 863/2007 Evropskega
Podlaga
parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta [ES] št. 2007/2004 in Odločbe Sveta
2005/267/ES;
Ocena Evropske komisije.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

UUP CT, GPU PA, UKP in SGDP, PU, MNZ, SV, UOIM in drugi organi državne
uprave
Kazalniki uresničitve naloge

1. usklajena strateška izhodišča in akcijski načrt s sodelujočimi deležniki
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Naloga 4.1.5 Implementacija sistema za izmenjavo informacij in upravljanje vračanja – IRMA 2.0
Podlaga

Nova uredba EBCG 2.0.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

CT UUP in GPU UIT
Kazalniki uresničitve naloge

1.

nadgrajeno poročanje v sistemu IRMA

Naloga 4.1.6 Implementacija novega modela analiz tveganja CIRAM 3.0

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3;
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;
potrjen integriran model analiz tveganja [CIRAM 3.0].

Čas izvedbe
Sodelujoči

IV.– XII.

Nosilec

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

preoblikovan nacionalni model priprave analiz tveganja
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Program 4.2 Prilagoditev dela policije spremembam zaradi vstopa Republike Hrvaške v schengensko
območje
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 4. cilja], da policija mora:
 izvajati izravnalne ukrepe zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja
zakonitosti bivanja na ozemlju RS ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij

Podlaga

in čezmejne kriminalitete, zlasti pa ohraniti raven varnosti po morebitni ukinitvi mejnih

kontrol na meji z Republiko Hrvaško;
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UUP
Sodelujoči
GPU SGDP, UKP, UIT in PA, PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po
vstopu Republike Hrvaške v schengensko
 poročilo o delu projektne skupine
območje
2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi po vstopu
 podatki GPU UUP
Republike Hrvaške v schengensko območje

Naloga 4.2.1 Posodobitev časovnih terminov predvidenih ukrepov za prilagoditev dela policije po
vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje
Prenos N 4.2.1 iz NDP 2019;
prenos N 4.2.1 iz NDP 2018;
4. kazalnik 4. SC [izvedba ukrepov za vzdrževanje varnosti prebivalcev in
Podlaga
premoženja v Sloveniji, preprečevanje nezakonitih migracij ter preprečevanje in
odkrivanje čezmejne kriminalitete po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z
Republiko Hrvaško].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

posodobljeni časovni termini

Naloga 4.2.2 Izvedba poskusnega delovanja delovnih skupin za delo s tujci v policijskih upravah

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 4.1 [Policija je dolžna še naprej zagotavljati zakonitost
in strokovnost postopkov obravnave ilegalnih migracij.];
Koncept za prilagoditev delovanja policije ob vstopu Hrvaške v schengensko
območje [dok. št. 541-1/2013/48, 5. 5. 2015], Dokument »Širitev schengenskega
območja z vstopom Republike Hrvaške, - varnostna ocena« [dok. št. 5411/2013/30, 14. 3. 2014];
Ustanovitev delovnih skupin za delo s tujci in kriteriji za določitev števila delovnih
mest [dok. št. 225-1/2018/17 (2131-03), 9. 1. 2019].

Čas izvedbe
Sodelujoči

VI.–XII.

Nosilec

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza poskusnega delovanja delovnih skupin
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Program 4.3 Krepitev sodelovanja s policijami sosednjih držav in JV Evrope
Temeljna usmeritev MNZ [tretja alineja 4. cilja], da policija mora:
 zaradi omejevanja in preprečevanja nezakonitih migracij ter čezmejne kriminalitete
Podlaga

spodbujati sodelovanje s policijami sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s
policijami držav JV Evrope.

Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UUP
Sodelujoči
GPU UKP, MNZ Sekretariat in SEZMS, GPU SGDP SMPO
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število napotenih policistov v države JV Evrope
 podatki GPU SGDP SMPO
 podatki GPU UUP o:
2. število in vrsta sodelovanj
 vrstah dejavnosti
 izvedenih skupnih operativnih akcijah [DCAF]
Naloga 4.3.1 Napotitve policistov na skupne operacije DCAF

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 4.2;
načrti skupnih operacij;
dogovor o sodelovanju in partnerstvu med Ženevskim centrom za demokratični
nadzor nad oboroženimi silami in Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije, 21. 2. 2008.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število napotenih policistov [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]

Naloga 4.3.2 Uvajanje novih funkcionalnosti pri nadzoru zunanje meje, skladno s časovnico EU
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ št. 4.3;
Uredba o sistemu vstopa in izstopa;
Uredba o vzpostavitvi ETIAS.
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

UIT, UKP, po potrebi druga pristojna ministrstva
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število udeležb na zasedanjih Odbora za pametne meje za vzpostavitev sistema vstopa in izstopa

2.

število sprejetih in realiziranih sklepov Odbora za pametne meje za vzpostavitev sistema vstopa in izstopa
ter vsebina realiziranih sklepov

3.

število udeležb na zasedanjih Odbora za pametne meje za vzpostavitev sistema ETIAS

4.

število sprejetih in realiziranih sklepov Odbora za pametne meje za vzpostavitev sistema ETIAS ter
vsebina realiziranih sklepov
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5. STRATEŠKI CILJ: UTRJEVANJE POVEZANOSTI Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DRUGIMI
SUBJEKTI PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. izdelana metodologija za spremljanje dela policije

v policijskem okolišu
2. izvedba projekta za povečanje vidnosti in

dostopnosti policistov v lokalnih okoljih

Način spremljanja/vir podatkov
podatki GPU UUP
projektna dokumentacija

Naloga 5.0.1 Priprave na uporabo tehničnih sredstev za video snemanje na varnostno tveganih
območjih ob soglasju lokalne skupnosti
Letna usmeritev MNZ, št. 5.1 [Policija naj prouči možnosti uporabe tehničnih
sredstev za obvladovanje varnostnih tveganj, kjer je ugotovljen tudi interes
lokalne skupnosti, ali trenutnih varnostnih razmer na določenem območju ob
Podlaga
posameznih varnostnih dogodkih. Morebitni predlog za spremembo zakonodaje
mora vsebovati tudi postopke obdelave zajetih osebnih podatkov.].
Čas izvedbe

I.−XII.

Sodelujoči

Nosilec

GPU SGDP SPPP

GPU UIT, UKP in UUP, MNZ Sekretariat in lokalne skupnosti
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljen akt o postopku pridobitve soglasja lokalne skupnosti

2.

pripravljen predlog za spremembo in dopolnitev ZNPPol, ki vsebuje pravno podlago za uporabo tehničnih
sredstev za video snemanje na varnostno tveganih območjih ob soglasju lokalne skupnosti

3.

izvedeno javno naročilo za nabavo tehničnih sredstev za video snemanje

4.

dobavljena tehnična sredstva za video snemanje

5.

pripravljen dokument o načinu uporabe tehničnih sredstev za video snemanje in postopku obdelave zajetih
osebnih podatkov

Program 5.1 Izvajanje projekta za povečanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih
Temeljna usmeritev MNZ [prva in tretja alineja 5. cilja], da policija mora:
 obravnavati predloge in pobude za izboljšanje varnosti v lokalnem okolju, pobudnike

Podlaga

pa seznaniti z nadaljnjimi dejavnostmi policije;


Obdobje izvedbe
Sodelujoči

izboljšati vidnost in dostopnost policistov v lokalnem okolju.

Nosilec

2018–2022

GPU SGDP

PU, MNZ DPDVN
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1. večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni
skupnosti



spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori

3. povečan obseg preventivnih dejavnosti



policijska statistika

4. javnomnenjska raziskava o zadovoljstvu javnosti z
delom policije



rezultati javnomnenjskih anket o zadovoljstvu
javnosti z delom policije

2. boljši dostop do policijskih storitev

Naloga 5.1.1 Izdelava analize o policijskem delu v skupnosti in stanju situacijske preventive

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.2 [Policija naj za okrepitev policijskega dela v
skupnosti in preventivnega dela, zlasti tistega, ki je povezano s situacijsko
preventivo kriminalistične in uniformirane policije, prouči obstoječe stanje,
vključno z Aktom o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
policiji ter pripravi rešitve.].
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP in UUP
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza
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2.

predstavitev ugotovitev na delovnih posvetih

Naloga 5.1.2 Izvajanje usposabljanj za javne uslužbence, ki delajo s predstavniki romske skupnosti
Podlaga

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje
2017–2021 [dokument Vlade RS, št. 09501-5/2016/11 z dne 25.5.2017];
Policijsko delo v skupnosti [dokument, št. 2214-41/2012/4 (207-07)];
ReDPRPol, poglavje 4.2 [Uveljavitev koncepta policijskega dela v skupnosti].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU PA

GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 2 izvedeni usposabljanji

2.

število udeležencev usposabljanj

Naloga 5.1.3 Izvajanje usposabljanj policistov za delo v večkulturni družbi
Podlaga

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje
2017–2021 [dokument Vlade RS, št. 09501-5/2016/11, 25. 5. 2017];
Policijsko delo v skupnosti [dokument, št. 2214-41/2012/4 (207-07)];
ReDPRPol, poglavje 4.2.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 2 izvedeni usposabljanji

2.

število udeležencev usposabljanj
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Program 5.2 Okrepitev dela policije v policijskem okolišu
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 5. cilja], da policija mora:
 okrepiti delo policije v policijskem okolišu.

Podlaga
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU UKP in SGDP, PU
Kazalniki učinkovanja

1.
2.

GPU UUP
Način spremljanja/vir podatkov

izdelana metodologija za merljivost spremljanja
dela policije v policijskem okolišu
implementacija metodologije za merljivost
spremljanja dela policije v policijskem okolišu



podatki GPU UUP

Naloga 5.2.1 Implementacija metodologije za spremljanje dela v policijskem okolišu s področja
splošnih policijskih nalog
Prenos N 5.2.1 iz NDP 2019;
Podlaga
1. in 2. kazalnik P 5.2.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU UIT in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

predstavljena metodologija na sestankih in posvetih v vseh PU

2.

začetek uporabe
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6. STRATEŠKI CILJ: OPTIMIZACIJA DELOVANJA POLICIJE GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVE
VIRE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. vzpostavljen karierni sistem in povečana stopnja
zadovoljstva zaposlenih v policiji
2. izvedeni organizacijski ukrepi za učinkovitejše delo
policije
3. število usposobljenih policistov za upravljanje
brezpilotnih zrakoplovov
4. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili
uporabljeni brezpilotni zrakoplovi, in delež uspešnih
uporab
5. izdelana merila za delo policistov v civilnih oblačilih
in civilnih vozilih v specializiranih enotah policije
6. delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih
enotah policije
7. število usposobljenih pomožnih policistov
8. vzpostavljen sistem upravljanja kakovosti,
uspešnosti in učinkovitosti policijskega dela
9. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti
10. število izvedenih ukrepov za povečanje kibernetske
varnosti in izboljšanje informacijsko-komunikacijske
podpore delovanja policije
11. število uvedenih dobrih praks na podlagi odprave
ugotovljenih administrativnih bremen

Način spremljanja/vir podatkov


merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021



podatki GPU SGDP



statistični podatki GPU UIT



statistični podatki GPU UIT



podatki GPU UUP



podatki MNZ Sekretariat UL



podatki GPU UUP, PA in MNZ Sekretariata UOK



projektna dokumentacija







poročilo samoocenitve,
podatki GPU SGDP
letna poročila o delu Policije in UIT
letna poročila o zaznanih poskusih vdorov v ITSP
drugi podatki GPU UIT



aplikacija OAB

Naloga 6.0.1 Nadaljevanje priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.1 [Policija mora nadaljevati z izvajanjem aktivnosti za
predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021];
Sklep o imenovanju DS MNZ za pripravo in izvedbo predsedovanja Svetu EU,
024-62/2018/8 (1501-10), 18. 12. 2018.
I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

člani DS, GPU NOE in MNZ
Kazalniki uresničitve naloge

1.

realizirani sklepi DS MNZ za pripravo in izvedbo predsedovanja Svetu EU

2.

število udeležb na delovnih sestankih v evropskih institucijah

3.

posodobljena informacijska [tehnična in programska] oprema

4.

število izvedenih usposabljanj in število udeležencev

5.

realizirani sklepi in zaprosila drugih vladnih podskupin za pripravo na predsedovanje svetu EU
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Program 6.1 Prenova kariernega sistema v policiji
Temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 6. cilja], da policija mora:
 vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega strokovnega razvoja

Podlaga

policistov.

Obdobje
izvedbe

2018–2022

Sodelujoči

Nosilec

GPU SGDP

druge GPU NOE, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

vzpostavitev učinkovitega kariernega
sistema v policij



sprejet akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest

2.

ureditev pravil kariernega sistema v policiji



sprejeta pravna podlaga

3.

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



vzpostavitev povezave med sprejeto pravno podlago in
katalogom usposabljanj in izobraževanj

1.

Naloga 6.1.1 Nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev kariernega sistema Policije

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.9 [Policija naj nadaljuje z aktivnosti za vzpostavitev
kariernega sistema.];
prenos N 6.1.1 iz NDP 2019;
Sklep o imenovanju DS, št. 024-6/2019, 5. 2. 2019;
ReDRPPol, poglavje 3.1 [Kadrovski vidik];
1. kazalnik 1. SC [vzpostavljen karierni sistem in povečana stopnja zadovoljstva
zaposlenih v policiji];
1. in 2. kazalnik P 6.1 [vzpostavitev učinkovitega kariernega sistema v policiji in
ureditev pravil kariernega sistema v policiji].
I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

DS za pripravo predloga kariernega sistema Policije, MNZ Sekretariat UOK, PU
in reprezentativna sindikata
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljena mnenja pri spremembi in dopolnitvi 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste14

2.

pripravljene strokovne vsebine določenih nalog, ki so pripomoček pri realizaciji Sporazuma o razreševanju
stavkovnih zahtev
pripravljena priporočila kariernega sistema v policiji, ki vsebujejo določitev kariernih delovnih mest in
kariernih poti v policiji [po realizaciji Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev]

3.

14

22.č člen (karierni sistem) se glasi:
(1)Karierni sistem v policiji so med seboj povezani podsistemi načrtovanja kariere, izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja, letnega ocenjevanja ter napredovanja, premeščanja na zahtevnejše delovno mesto in ugotavljanja
sposobnosti ali nesposobnosti policistov na sistemiziranih delovnih mestih.
(2)Policistu se zagotavljajo pogoji za razvoj njegove kariere v policiji v okviru kariernega sistema v policiji.
(3)Generalni direktor policije v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati ter v skladu z določbami te pogodbe
podrobneje določi priporočila za delovanje kariernega sistema v policiji. Karierni sistem v policiji je zasnovan tako, da
v skladu z možnostmi in interesi policije, poleg zahtev delovnega procesa, zadovoljuje tudi motive, interese in razvojne
potrebe policistov.
(4)Za izvajanje kariernega sistema v policiji so dolžni skrbeti vsi vodje notranje organizacijskih enot in komandirji
policijskih postaj.
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Program 6.2 Krepitev profesionalizma, integritete uslužbencev policije in njihove poklicne pripadnosti v
okviru programov izobraževanja in usposabljanja
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 6. cilja], da policija mora:
Podlaga
 znotraj programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja krepiti profesionalizem, integriteto
uslužbencev policije in njihovo poklicno pripadnost.

Obdobje
izvedbe

2018–2022

Sodelujoči

Nosilec

GPU PA

GPU NOE, PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja

Način spremljanja/vir podatkov

1. število izvedb programa Vodenje v policiji



podatki ISCIU PA

2. število izvedenih evalvacij programov
usposabljanj



poročila o izvedenih evalvacijah programov
usposabljanj, podatki ISCIU PA



poročilo o realizaciji




evidenca operativnih informacij
podatki GPU SGDP SNPI

3. izvedena evalvacija višješolskega študijskega
programa Policist
4. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih
pojavov uslužbencev policije

Naloga 6.2.1 Izdelava zbira pravnomočnih disciplinskih in odškodninskih postopkov zoper policiste kot
generalne prevencije odklonskih pojavov in ravnanj v policiji
Prenos N 6.2.9 iz NDP 2019;
Podlaga
1. kazalnik 7. SC in 4. kazalnik P 6.2 [zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih
pojavov uslužbencev policije].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–VI.

Nosilec

GPU SGDP

MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelan zbir primerov in objavljen na intranetu

Naloga 6.2.2 Upravljanje s tveganji, povezanimi z objavljanjem varovanih podatkov policije na socialnih
omrežjih
Letna usmeritev MNZ, št. 7.5 [Do konca prvega trimesečja je policija dolžna
proučiti in na podlagi ugotovitev izdati priporočila policistom o možnih tveganjih z
Podlaga
objavljanjem vsebin na socialnih omrežij v povezavi z opravljanjem policijskih
nalog.].
Čas izvedbe

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

izdana priporočila policistom [I.–III.]

2.

organiziran in izveden posvet [IV.–XII.]

Naloga 6.2.3 Izvedba usposabljanj po programu Vodenje v policiji
Podlaga

1. kazalnik P 6.2 [število izvedb programa Vodenje v policiji];
program usposabljanja Vodenje v policiji, št. 604-141/2015/1 (263-04), 2015.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU NOE, PU in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 2 izvedeni usposabljanji

2.

število udeležencev usposabljanj
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Naloga 6.2.4 Izvajanje usposabljanj za zunanje subjekte

Podlaga

Zakon o občinskem redarstvu;
Zakon o obrambi;
Zakon o tajnih podatkih;
Zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih;
Zakon o javnih uslužbencih;
ReDRPPol, poglavje 4.19 [Vzpostavitev učinkovitega sistema
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter raziskovalne dejavnosti].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU PA

GPU NOE, PU in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 2 izvedeni usposabljanji

2.

vrsta izvedenih usposabljanj

3.

število udeležencev usposabljanj [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]

Naloga 6.2.5 Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja Cepola, agencije Frontex, DCAF-a in
Sepe ter druga regionalna in bilateralno sodelovanja na področju policijskega izobraževanja in
usposabljanja
Framework Partnership Agreement 2017−2020 Cepol – Slovene Police, št. 604326/2015/30, 19. 5. 2016;
Uredba [EU] 2016/1624 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 9. 2016 o
evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe [EU] 2016/399 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe [ES] št. 863/2007 Evropskega
parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta [ES] št. 2007/2004 in Odločbe Sveta
2005/267/ES;
Skupna izjava o sodelovanju v okviru SEPA, ki so jo podpisali ministri za notranje
zadeve 8 držav članic v Budimpešti, 22. 5. 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;
Podlaga
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 PA GPU MNZ RS 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 2014–2020.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU PA

GPU NOE, PU, Cepol, Frontex, DCAF in Sepa
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a Sepe ter regionalna in bilateralna
usposabljanja [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]

2.

število usposabljanj v organizaciji Cepola, Frontexa, DCAF-a ali Sepe v Sloveniji

3.

število izvedenih regionalnih ali bilateralnih usposabljanj v Sloveniji

4.

število udeležencev usposabljanj v Sloveniji [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]
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Naloga 6.2.6 Upravljanje s tveganji pri dopolnilnem delu policistov

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 7.2 [Zaradi zmanjševanja in preprečevanja deviantnih
ravnanj uslužbencev policije je treba proučiti obstoječo ureditev, vključno z
dopustnim dodatnim delom v prostem času. Ugotoviti je treba najpogostejša
odstopanja in načrtovati sistemske rešitve, vključno s spremembo predpisov na
tem področju.] in 7.3 [S ciljem učinkovitega izvajanja policijskih nalog in
zmanjšanju interesa policistov za opravljanje številnih različnih del, ki jih
dandanes opravljajo v prostem času, naj policija prouči in uveljavi priporočila
skupine GRECO iz ocenjevanja v letu 2017. Ob tem naj pripravi primerjalni
pregled ureditve oziroma praks sosednjih policij oziroma članic EU.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

IX.–XII.

Nosilec

GPU SGDP

MNZ Sekretariat in DPDVN
Kazalniki uresničitve naloge

1.

spremenjen 75. člen ZODPol in če je treba tudi pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati

2.

proučeno načelo sorazmernosti omejitev glede na pravice delavca do delodajalca

3.

izdelan primerjalni pregled ureditev dopolnilnega dela policistov [na podlagi prejetih odgovorov držav
članic EU]
izdelava odločitvenega modela dopolnilnih del, ki lahko predstavljajo tveganje za nemoteno opravljanje
nalog policije

4.

Naloga 6.2.7 Izvedba evalvacije osnovnega usposabljanje kandidatov za pomožne policiste
Podlaga

2. kazalnik P 6.2 [število izvedenih evalvacij programov usposabljanj].

Čas izvedbe

X.–XII.

Nosilec

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

izvedena evalvacija

2.

izdelano poročilo o evalvaciji

45

GPU PA

Načrt dela policije za leto 2020

Program 6.3 Izboljšanje organizacijske klime – nadaljevanje longitudinalne študije, sistema merjenja
notranjega zadovoljstva, s poudarkom na osebni integriteti, preprečevanje psihičnega trpinčenja in
krepitve enakih možnosti
Temeljne usmeritve MNZ [prva in druga alineja 6. cilja], da policija mora:


vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega strokovnega
razvoja policistov;

Podlaga



znotraj programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja krepiti profesionalizem,
integriteto uslužbencev policije in njihovo poklicno pripadnost;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2015−2020.
Odbor za integriteto in
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
etiko v policiji
Sodelujoči
GPU NOE, PU in PP
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. rezultati parcialnih raziskav o organizacijski klimi
v policiji
2. rezultati longitudinalne raziskave o organizacijski  merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021
klimi v policiji
3. število predlogov izboljšav
Naloga 6.3.1 Predstavitev rezultatov merjenja organizacijske klime v letu 2019 V GPU NOE in PU
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

1. in 2. kazalnik programa 6.3 [rezultati parcialnih raziskav o organizacijski klimi v
policiji in rezultati longitudinalne raziskave o organizacijski klimi v policiji].
I.–VII.

Nosilec

NOE GPU in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

predstavljeni rezultati na sejah širših kolegijev vseh GPU NOE in PU
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Program 6.4 Organizacijski ukrepi za učinkovitejše delo policije
Temeljne usmeritve MNZ [tretja in sedma alineja 6. cilja], da policija mora:
 preučiti možnosti oziroma izvajati organizacijske ukrepe za učinkovitejše delo policije;


Podlaga

implementirati merjenje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter razširiti in
prilagoditi uporabo modelov poslovne odličnosti pri vodenju policijskih enot;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –
»Kakovostna policija za varno Slovenijo«;
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije [ReSNV-1]
[Ur. l. RS, št. 27/10].
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU SGDP
Sodelujoči
GPU NOE, PU, PP in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. izdelana merila za ustanavljanje policijskih postaj  pogoji in merila za delovanje policijskih postaj in
in NOE
spremljanje gibanja kadrov
2. spremljanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja
 integracija rešitev Odbora za ocenjevanje
policijskih enot
učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot v ITSP
Naloga 6.4.1 Priprava sistemskih sprememb v organizacijskih enotah na državni in regionalni ravni na
področju informatike in telekomunikacij
Podlaga

Dokument GPU SGDP, št. 1000-25/2019/6 (206-02), 9. 10. 2019.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−IX.

Nosilec

GPU SGDP

GPU UIT in PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

ustanovljena delovna skupina

2.

pripravljen predlog sistemskih sprememb

Naloga 6.4.2 Ustrezno pripravljene podlage za izvedbo javnih naročil za pravočasno porabo
proračunskih sredstev in zagotovitev storitev in opreme
Letna usmeritev MNZ, št. 6.11 [Tudi v primerih nujnosti, naj se več pozornosti
nameni bolj natančni in bolj enotni specifikaciji predmeta javnega naročila, analizi
Podlaga
trga in izračunu ocenjene vrednosti naročila. Pri izvajanju javnih naročil, naj se
dosledno upoštevajo določila ZJN-3 in ZJNPOV.].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

GPU NOE, PU SOP in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

delež realizacije terminskega načrta

2.

delež porabe proračunskih sredstev

Naloga 6.4.3 Izboljšanje učinkovitosti sodelovanja strokovnih služb Policije in MNZ

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.10 [Za večjo učinkovitosti in operativnost pri opravljanju
policijskih nalog ter zagotavljanje nujnega okvira svojega delovanja naj policija
pripravi predloge sistemskih in operativnih sprememb priprave in izvrševanja
javnega naročanja. Hkrati naj pripravi predlog spremembe izvajanja nalog iz druge
alineje prvega odstavka in drugega odstavka 3. člena ZODPol.15] in 6.11.
I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

GPU vodstvo, GPU NOE, PU, MNZ Sekretariat, policijska sindikata
Kazalniki uresničitve naloge

1.

pripravljen pregled sprejetih internih splošnih aktov policije in MNZ, potrebnih za sodelovanje strokovnih
služb policije in MNZ, od 1. januarja 2010

pripravljen predlog spremembe obstoječega postopkovnika ali priprava predloga novega

15

Ministrstvo v razmerju do policije med drugim izvaja strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnoračunovodskih in logistično-podpornih virov za policijo. Minister predpiše način izvajanja teh nalog ministrstva.
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Naloga 6.4.4 Nadaljnja promocija zaposlovanja v policiji

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 7.1 [Nadaljuje naj s promocijo poklica policist in
aktivnostmi, s katerimi bo zvišala odzivnost kandidatov na javnih razpisih za
zaposlitev v policiji na delovnih mestih policist in policist - nadzornik državne
meje. Širiti je treba vse možne oblike promocije, ob tem pa poudariti različne
možnosti kariernih poti (npr. kasnejšega opravljanja dela v evropskih in
mednarodnih službah, kot so Frontex, Europol, Interpol itd.).];
ReDRPPol, poglavje 3.1.;
Anketa o zaposlitvenih možnostih v policiji, analitično poročilo, št. 091-48/2018/38
(2061-01), 28. 8. 2019;
sklepi 5. seje ŠK GDP, 11. 9. 2019.

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

DS za promocijo zaposlovanja v policiji, GPU PA in UIT, PU in PP, MNZ
Sekretariat, srednje šole, Zavod za zaposlovanje
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izvedene predstavitve o zaposlitvenih možnostih v policiji na srednjih šolah

2.

vrste izvedenih drugih promocijskih aktivnosti, oprtih na priporočila analitičnega poročila

3.

pripravljena in izvedena spletna anketa o zaposlitvenih možnostih v policiji [GPU PA]

4.

izdelano analitično poročilo o anketi [GPU PA]

5.

število in delež novo zaposlenih kadrov glede na število prijav v primerjavi s preteklimi razpisi

Naloga 6.4.5 Iskanje rešitev za učinkovitejše in bolj prožno razporejanje kadrov
Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 6.3 [Za učinkovitejše in bolj fleksibilno razporejanje
kadrov naj policija v sodelovanju s pristojnimi službami MNZ prouči možnost
spremembe delovnopravne zakonodaje, vključno z morebitno spremembo mesta
zaposlitve policista.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU SGDP

GPU UUP, UKP in UPS, PU in PP ter MNZ Sekretariat in tuji varnostni organi
Kazalniki uresničitve naloge

1.

ustanovljena delovna skupina

2.

preučitev tujih praks

3.

identificirane možne rešitve

4.

pripravljena simulacija

Naloga 6.4.6 Dosistemizacija delovnih mest v oddelku za tajno opazovanje
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 6.4.4 iz NDP 2019.
I.−XII.

Nosilec

GPU UKP

GPU SGDP, PU in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število dosistemiziranih delovnih mest

2.

preučitev možnosti ustanovitve nove enote

Naloga 6.4.7 Poenotenje in racionalizacija standardov oskrbe službenih psov na domu
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 6.4.8 iz NDP 2018;
prenos N 6.4.7 iz NDP 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP in PA

DS za poenotenje in racionalizacijo standardov oskrbe službenih psov na domu in
MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelana analiza s predlogi za racionalizacijo oskrbe psov na domu

2.

izdelano novo Navodilo o šolanju, uporabi in oskrbi psov Policije
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Program 6.5 Nadaljnja optimizacija ukrepanja policije pri dogodkih večjih razsežnostih
Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 6. cilja], da policija mora:


Podlaga

zagotavljati ustrezno odzivnost na varnostne dogodke, kot so iskanje pogrešanih oseb in
storilcev kaznivih ravnanj, ter ustrezno odzivnost na naravne in druge nesreče;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UUP
Sodelujoči
GPU UKP, SGDP, UIT in UPS, MNZ Sekretariat in DPDVN, URSZR
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. uvedena sodobna tehnična sredstva
 podatki GPU UUP
 podatki GPU UUP
2. poenotenje sistema vodenja intervencij
 načrti MNZ DPDVN, URSZR
3. število izvedenih nalog na celinskih vodah
 podatki GPU UUP
Naloga 6.5.1 Spodbuditev uporabe čolna za celinske vode pri zagotavljanju ustrezne odzivnosti policije
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

ReDRPPol, poglavje 4.5 [Ukrepanje policije ob naravnih in drugih nesrečah
večjega obsega na celinskih vodah];
3. kazalnik P 6.5 [število izvedenih nalog na celinskih vodah].
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

GPU SGDP, UKP, UPS in UIT, PU in MNZ Sekretariat UL
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število in namen uporabe čolna za celinske vode pri zagotavljanju ustrezne odzivnosti na varnostne
dogodke [in ob koncu leta primerjava s preteklimi leti]
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Program 6.6 Uvedba brezpilotnih zrakoplovov
Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 6. cilja], da policija mora:


Podlaga

zagotavljati ustrezno odzivnost na varnostne dogodke, kot so iskanje pogrešanih oseb in
storilcev kaznivih ravnanj, ter ustrezno odzivnost na naravne in druge nesreče;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UIT
Sodelujoči
GPU NOE, MNZ Sekretariat in URSZR
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število usposobljenih policistov za upravljanje
 podatki GPU UIT
brezpilotnih zrakoplovov
2. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili
 podatki GPU UPS OKC in URSZR
uporabljeni brezpilotni zrakoplovi
3. delež uspešnih uporab brezpilotnih zrakoplovov
 podatki GPU UPS OKC, UKP in UUP ter URSZR
Naloga 6.6.1 Vzpostavitev kadrovske strukture
Podlaga

1. kazalnik P 6.6 [ število usposobljenih policistov za upravljanje brezpilotnih
zrakoplovov].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU SGDP in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

sprejet akt o sistemizaciji z dodatnimi delovnimi mesti

2.

število novo zaposlenih policistov za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

Naloga 6.6.2 Zagotovitev prostorskih in materialno tehničnih sredstev
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

P 6.6.
I.–XII.

Nosilec

GPU NOE in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

zagotovljeni prostori za nove policiste in opremo

2.

zagotovljena ustrezna prevozna sredstva za policiste in opremo

3.

število novih brezpilotnih zrakoplovov s spremljajočo strojno in programsko opremo
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Program 6.7 Povečati vidnost policije na vseh področjih dela
Temeljna usmeritev MNZ [peta alineja 6. cilja], da policija mora:
 povečati vidnost policije na vseh področjih dela [razen kriminalistične policije], zlasti pa
Podlaga
zmanjšati število oblik dela v civilnih oblačilih in civilnih vozilih v posameznih

specializiranih enotah na državni in regionalni ravni [npr. SENP, SENDM, PPIU].

Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UUP
Sodelujoči
GPU SGDP, MNZ Sekretariat UL
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. dosledno upoštevanje Kriterijev za izvajanje nalog
 strokovni in splošni nadzori
policistov PPIU v civilnih oblačilih
2. število uniformiranih patrulj v specializiranih
enotah policije
 podatki GPU UUP in PU
3. število oblik dela skupaj z ostalimi enotami policije
Naloga 6.7.1 Povečanje števila uniformiranih patrulj SENDM in PPIU
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

6. kazalnik 6. SC [delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah
policije];
Kriteriji za izvajanje nalog policistov PPIU v civilnih oblačilih, št. 600-17/2011/12
(2133-1), 21. 4. 2011.
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

SENDM in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število uniformiranih patrulj SENDM in PPIU [in ob koncu leta primerjava z letom 2019]

Naloga 6.7.2 Izvajanje skupnih oblik dela SENP s PPP in drugimi enotami policije
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

6. kazalnik 6. SC.
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

SENP, PPP in druge PE
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število skupnih oblik dela SENP s PPP in drugimi enotami policije [in ob koncu leta primerjava z letom
2019]

Naloga 6.7.3 Nadzor nad upoštevanjem kriterijev za izvajanje nalog policistov PPIU v civilnih oblačilih
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

4. kazalnik 6. SC [izdelana merila za delo policistov v civilnih oblačilih in civilnih
vozilih v specializiranih enotah policije];
Kriteriji za izvajanje nalog policistov PPIU v civilnih oblačilih, št. 600-17/2011/12
(2133-1), 21. 4. 2011.
I.–XII.

Nosilec

GPU UUP

GPU SGDP, SENDM in PPIU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

ugotovitve splošnih in strokovnih nadzorov glede upoštevanja kriterijev za izvajanje nalog policistov PPIU v
civilnih oblačilih
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Program 6.8 Optimizacija pomožne policije
Temeljna usmeritev MNZ [šesta alineja 6. cilja], da policija mora:
Podlaga
 zagotavljati ciljno število usposobljenih pomožnih policistov.
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UUP
Sodelujoči
GPU SGDP, UKP in PA, PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število usposabljanj in število usposobljenih novih
pomožnih policistov
2. število dodatnih usposabljanj in usposobljenih
 podatki GPU UUP in PA
pomožnih policistov
3. delež usposobljenih pomožnih policistov v
primerjavi s ciljnim številom policistov
Naloga 6.8.1 Popolnjevanje pomožne policije
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.4 [Policija naj nadaljuje s popolnjevanjem pomožne
policije, pomožne policiste pa vključuje v opravljanje policijskih nalog, pri katerih
lahko učinkovito nadomestijo policiste.];
P 6.8.
I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP, UKP, UPS in UIT, PU in MNZ Sekretariat
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število podpisanih pogodb in aneksov k obstoječim pogodbam
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Program 6.9 Uporaba modelov poslovne odličnosti v policiji
Temeljna usmeritev MNZ [sedma alineja 6. cilja], da policija mora:
Podlaga
 implementirati merjenje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter razširiti in
prilagoditi uporabo modelov poslovne odličnosti pri vodenju policijskih enot.

Obdobje izvedbe

2018–2022
Nosilec
GPU SGDP
druge GPU NOE, PU, MJU in Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti
Sodelujoči
policijskih enot
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število izvedenih usposabljanj s področja
 podatki GPU SGDP
uporabnih modelov poslovne odličnosti
2. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti
 podatki GPU SGDP
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti
3. število enot, ki izvajajo samoocenitev s pomočjo
 podatki GPU SGDP
modelov poslovne odličnosti
Naloga 6.9.1 Nadaljevanje aktivnosti za upravljanje kakovosti in poslovne odličnosti
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

ReDRPPol, poglavje 4.1 [Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti];
1. in 3. kazalnik P 6.9 [število izvedenih usposabljanj s področja uporabnih
modelov poslovne odličnosti in število enot, ki izvajajo samoocenitev s pomočjo
modelov poslovne odličnosti].
I.–X.

Nosilec

GPU NOE in PU ter MJU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

ustanovljena delovna skupina [DS] v GPU SGDP

2.

izvedeno samoocenjevanje po modelu CAF v GPU SGDP

3.

izvedene promocije uvedbe modela CAF v drugih GPU NOE in PU
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Program 6.10 Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter
zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske podpore operativnemu in analitičnemu delu policije
Temeljna usmeritev MNZ [osma alineja 6. cilja], da policija mora:


Podlaga

zagotavljati varno informacijsko-komunikacijsko podporo operativnemu in analitičnemu
delu policije;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Strategija razvoja ITSP 2014–2020.
Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU UIT
Sodelujoči
GPU NOE, PU in pogodbeni izvajalci
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. večja razpoložljivost informacijskih in
telekomunikacijskih sistemov
 letna poročila o delu Policije in GPU UIT
2. količina posodobljene informacijske in
 letna poročila o pridobivanju premične opreme,
telekomunikacijske opreme ter opreme za zaščito
realizacija letnih IFN
podatkov
 podatki GPU UIT
3. dokončan digitalni radijski sistem za potrebe
policije
4. vzpostavljena nova razvojna platforma
 podatki GPU UIT
5. število prenovljenih in migriranih aplikativnih
 podatki GPU UIT
sklopov na novo izvajalno aplikativno platformo
6. število novih informacijskih in telekomunikacijskih
 podatki GPU UIT
storitev in njihovih uporabnikov
7. število vdorov in poskusov vdorov v ITSP
 podatki GPU UIT
8. prenovljeni sistemski prostori na rezervni lokaciji
 poročila o posameznih fazah projekta prenove
za potrebe EU informacijskih sistemov
9. število elektronsko hranjenih dokumentov
 podatki GPU UIT
10. število prenovljenih video-nadzornih sistemov na
 podatki GPU UIT
policijskih objektih
11. vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit
System [EES] in nacionalna rešitev European
 podatki GPU UIT
Travel Information and Authorisation System
[ETIAS]
Naloga 6.10.1 Postavitev videonadzornih sistemov na določenih točkah državne meje z R Hrvaško
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 4.2.;
prenos N 6.10.2 iz NDP 2019.
I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU UUP, PU Koper, PU Ljubljana, PU Novo mesto, PU Celje, PU Maribor in PU
Murska Sobota in MNZ
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število nameščenih videonadzornih sistemov

2.

število vključenih videonadzornih sistemov
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Naloga 6.10.2 Izgradnja infrastrukture digitalnega radijskega sistema po standardu TETRA

Podlaga

Sklep Vlade RS, št. 38100-4/2012/17, 10. 1. 2013;
Sklep Vlade RS, št. 38100-5/2013/4, 25. 7. 2013;
Sklep Vlade RS, št. 38100-7/2015/8, 8. 10. 2015;
Dokument identifikacije investicijskega projekta, št. 430-243/2015/4, 13. 11. 2015,
sklep št. 430-243/2015/5, 24. 11. 2015;
Predinvesticijska zasnova št. 430-243/2015/7, 5. 2. 2016, sklep št. 430243/2015/8, 15. 2. 2016;
Investicijski program št. 430-243/2015/10, 5. 4. 2016, sklep št. 430-243/2015/11,
21. 4. 2016;
prenos N 6.10.3 iz NDP 2019;
Sklep kolegija ministra 1. 10. 2018, da se prioritetno izvedejo vsi postopki
javnega naročila za dokončanje digitalnega radijskega sistema TETRA,
dokument policije št. 381-258/2018/1, 27. 9. 2018;
3. kazalnik P 6.10 [dokončan digitalni radijski sistema za potrebe policije].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU SGDP, MNZ
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izveden javni razpis

2.

podpisana pogodba z izvajalcem

Naloga 6.10.3 Prenova aplikacij FIO [nova razvojna platforma]
Podlaga

Prenos N 6.10.4 NDP 2019;
ReDRPPol, poglavje 4.24 [Optimizacija stroškov lastništva in upravljanja ITSP];
4. kazalnik P 6.10 [vzpostavljena nova razvojna platforma].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU NOE
Kazalniki uresničitve naloge

1. število posodobljenih aplikacij
2. delež [v %] delujočih aplikacij na novi produkcijski platformi
Naloga 6.10.4 Integracija z Europolovim informacijskim sistemom [EIS, QUEST]

Podlaga

Prenos N 6.10.5 iz NDP 2019;
letna usmeritev MNZ, št. 1.2;
ReDRPPol, poglavje 4.24 [Optimizacija stroškov lastništva in upravljanja ITSP];
6. kazalnik P 6.10 [število novih informacijskih in telekomunikacijskih storitev in
njihovih uporabnikov].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU UKP
Kazalniki uresničitve naloge

1. vključen QUEST v sisteme preverjanja
2. število posodobljenih aplikacij
Naloga 6.10.5 Priprava prenove informacijskih sistemov za tajne podatke
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Prenos N 6.10.6 iz NDP 2019;
ZTP in podredni predpisi.
I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP in UVTP
Kazalniki uresničitve naloge

1. izdelan načrt prenove
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Naloga 6.10.6 Prenova nacionalnega SIS – SIS II Recast
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 4.3;
2. kazalnik P 6.10 [količina posodobljene informacijske in telekomunikacijske
opreme ter opreme za zaščito podatkov].
I.–XII.

Nosilec

GPU UIT

GPU UKP
Kazalniki uresničitve naloge

1. dokončana razvojna faza prenove nacionalnega SIS II
Naloga 6.10.7 Nadaljnje zagotavljanje sistemske urejenosti in kakovosti statističnega poročanja v
policiji
Prenos N 6.10.7 iz NDP 2019;
Podlaga
sklep o ustanovitvi DS, št. 024-72/2017/2, 12. 10. 2017.
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP in UIT

DS SUKSP, GPU UKP, UUP in UIT, PU LJ in PU MB
Kazalniki uresničitve naloge

1.

uveden prenovljen obdobni [mesečni] statistični pregled

2.

nadgrajena metodologija prikazovanja statističnih podatkov za letno poročilo in polletni pregled dela
policije ter objavljena metodološka pojasnila

3.

število spremenjenih in novih statističnih prikazov za [sprotno] spremljanje podatkov

4.

število in vrsta področij dela s sistemskimi kontrolami
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Program 6.11 Dejavnosti in ukrepi za identifikacijo administrativnih bremen pri izvajanju novih
policijskih nalog in pooblastil, uvajanju novih delovnih procesov, metod dela in tehničnih sredstev
Temeljna usmeritev MNZ [deveta alineja 6. cilja], da policija mora:
Podlaga
 sproti napovedovati in identificirati administrativna bremena pri izvajanju novih policijskih
nalog in pooblastil, uvajanju novih delovnih procesov, metod dela ali tehničnih sredstev.

Obdobje izvedbe
2018–2022
Nosilec
GPU SGDP
Sodelujoči
GPU NOE, PU, MNZ Sekretariat
Kazalniki učinkovanja
Način spremljanja/vir podatkov
1. število poenostavljenih in izboljšanih postopkov
 aplikacija OAB
2. število uvedenih dobrih praks na podlagi OAB
 aplikacija OAB
Naloga 6.11.1 Odprava nepotrebnega administrativnega dela policistov in poenostavitev procesov dela
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Sklep o imenovanju, št. 024-98/2019/2 (1501-10), 20. 9. 2019;
11. kazalnik 1. SC [število uvedenih dobrih praks na podlagi odprave ugotovljenih
administrativnih bremen];
1. in 2. kazalnik P 6.11.
I.–XII.

Nosilec

GPU vodstvo

DS za odpravo nepotrebnega administrativnega dela policistov in
poenostavitve procesov dela in druge OE policije
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število predlogov za odpravo administrativnih ovir

2.

število odpravljenih administrativnih bremen

3.

poenostavljeni procesi dela in omogočena izmenjava podatkov v okviru uprave [»potujejo podatki, ne
ljudje«]
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7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE
Kazalniki uspešnosti uresničevanja strateškega
cilja
1. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih
pojavov uslužbencev policije16
2. sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne
opreme
3. izboljšanje opremljenosti policistov z osebno
zaščitno opremo
4. zmanjšanje števila [deleža utemeljenih]
pritožbenih postopkov in pobud varuha človekovih
pravic zaradi uporabe policijskih pooblastil
5. ohranitev visoke stopnje zaupanja javnosti v
policijo
6. zagotovljeni pogoji za delovanje muzeja slovenske
policije in Policijskega orkestra

16

Način spremljanja/vir podatkov


policijska statistika



podatki GPU SGDP



policijska statistika



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



obdobni pregledi stanja

Program, ki se veže na ta kazalec je naveden v sklopu 6. cilja v programu 6.2.
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Program 7.1 Vzpostavljanje standardov za nošenje osebne zaščitne opreme in zagotavljanje njene
ustrezne uporabe
Temeljna usmeritev MNZ [prva alineja 7. cilja], da policija mora:
Podlaga
 vzpostaviti standarde za nošenje osebne zaščitne opreme [zlasti zaščitnih srajc] in
zagotavljati njeno ustrezno uporabo.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.

GPU SGDP

GPU NOE, PU in PP, MNZ Sekretariat
Način spremljanja/vir podatkov

sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne
opreme



priprava internega akta

2.

število nabavljenih in dodeljenih zaščitnih sredstev 

podatki MNZ Sekretariat UL

3.

analiza primerov uporabe zaščitne opreme v
praksi

izdelana analiza



Naloga 7.1.1 Zakonita in strokovna uporaba električnega paralizatorja

Podlaga

Letna usmeritev MNZ, št. 6.7 [Izvede naj usposabljanje policistov, ki bodo
uporabljali električni paralizator, pri čemer naj zagotovi celovito spremljanje
zakonitosti in strokovnosti uporabe, v skladu s prvim odstavkom 133. člena
Zakona o nalogah in pooblastilih policije. V naslednjem letu naj izda priročnik za
njegovo uporabo.].

Čas izvedbe
Sodelujoči

I.−XII.

Nosilec

GPU PA in PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število izvedenih usposabljanj

2.

število uporab in delež zakonitih in strokovnih uporab

3.

izdelan priročnik za uporabo električnega paralizatorja
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Program 7.2 Zagotavljanje učinkovitega in razvojno naravnanega sistema izobraževanja in
usposabljanja, ki bo zagotavljal visoko strokovno usposobljenost policistov za izvajanje policijskih
pooblastil
Temeljna usmeritev MNZ [druga alineja 7. cilja], da policija mora:



Podlaga

vzpostaviti učinkovit in razvojno naravnan sistem izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja, ki zagotavlja visoko strokovno raven izvajanja policijskih pooblastil, s
katerimi policisti najgloblje posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU NOE, PU, OE MNZ
Kazalniki učinkovanja

1.

2.
3.
4.

GPU PA

Način spremljanja/vir podatkov

večji delež zaposlenih policistov s pridobljeno
izobrazbo po končanem višješolskem študijskem
programu Policist
izvajanje usposabljanj s področja policijskih
pooblastil
izvajanja usposabljanj s področja praktičnih
postopkov policije
zmanjšanje števila pritožbenih postopkov in pobud
varuha človekovih pravic zaradi uporabe
policijskih pooblastil



evidence MFERAC in KISK



policijska statistika, ISCIU PA, evidenca MFERAC



operativne evidence policije, ISCIU PA



policijska statistika

Naloga 7.2.1 Vključevanje ugotovitev nadzorov v proces usposabljanja in izobraževanja
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.6 [V proces usposabljanja in izobraževanja je
potrebno vključiti ugotovitve nadzorov in s ter preko procesa dodatnih znanj
zagotoviti odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti.].
VI. in XII.

Nosilec

GPU PA

MNZ DPDVN in VČP
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število vključenih ugotovitev nadzorov in pritožbenih postopkov v proces usposabljana in izobraževanja

2.

vrsta programov ali predmetov, v katere so vključene ugotovitve nadzorov

Naloga 7.2.2 Izvajanje višješolskega programa policist – redni in izredni študij

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 6.5 [V skladu z načrtom dinamike pridobitve višje
strokovne izobrazbe do konca leta 2023 na podlagi 110. člena ZODPol je treba, v
okviru kadrovskih in prostorsko-tehničnih zmožnosti policijske akademije,
poskrbeti za čim večjo realizacijo načrtovanih aktivnosti v letu 2020];
1. kazalnik P 7. 2 [večji delež zaposlenih policistov s pridobljeno izobrazbo po
končanem višješolskem študijskem programu Policist];
ReDRPPol, poglavje 4.19.
I.–XII.

Nosilec

GPU PA

GPU SGDP, PU in MNZ Sekretariat UOK
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – redni študij

2.

število študentov, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu – izredni študij [za policiste in
policiste – NDM]

3.

število diplomantov

4.

manjši delež policistov, ki morajo pridobiti višjo strokovno izobrazbo na podlagi 110. člena ZODPol v
primerjavi z letom 2019 [GPU SGDP]
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Naloga 7.2.3 Zagotovitev e-preverjanja strokovnega znanja policistov s področja policijskih pooblastil
ter nadaljevanje z drugimi aktivnostmi za zagotovitev ustrezne ravni strokovne usposobljenosti
policistov
Letna usmeritev MNZ, št. 6.8. [Za zagotavljane obdobnega preverjanja
strokovnega znanja policistov naj v prihodnjem letu izvede preverjanje znanja s
Podlaga
področja policijskih pooblastil v obliki e-učilnice, hkrati pa nadaljuje z aktivnostmi
za zagotavljanje ustrezne ravni strokovne usposobljenosti policistov.].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP SPPP

GPU PA
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vzpostavitev e-učilnice [EIDA]

2.

vsaj 95-odsotna uspešnost opravljenih preverjanj strokovnega znanja policistov v e-učilnici [EIDA]

3.

vsaj 95-odsotna uspešnost ocenjenih policistov na usposabljanju po programu Izpopolnjevanje in
usposabljanje za izvajanje pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo

Naloga 7.2.4 Usposabljanje policistov na področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil in
izvajanje ukrepov za odpravo v nadzorih ter pritožbenih postopkih ugotovljenih pomanjkljivostih in
nepravilnostih
Letna usmeritev MNZ, št. 7.4. [Nadaljevati mora z usposabljanjem policistov na
področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil in ukrepi za odpravo v
nadzornih in pritožbenih postopkih ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.
Podlaga
Za izvedbo posameznih tem v programih izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja naj skuša vključiti tudi predstavnike notranjih in zunanjih nadzornih
mehanizmov.].
Čas izvedbe
Sodelujoči

I.–XII.

Nosilec

GPU SGDP SPPP

GPU PA, predstavniki notranjih in zunanjih nadzornih mehanizmov
Kazalniki uresničitve naloge

1.

vsaj 2 izvedena usposabljanja na področju poznavanja osnovnih policijskih pooblastil

2.

večji delež nadzorov GPU, ocenjenih z oceno zakonito in strokovno v primerjavi z letom 2019

3.

manjši delež utemeljenih pritožb zoper policiste zaradi izvedbe policijskih pooblastil v primerjavi z letom
2019
število predstavnikov notranjih in zunanjih nadzornih mehanizmov, vključenih v programe usposabljanja in
programi, v katere so bili vključeni [GPU PA]

4.

Naloga 7.2.5 Preučitev potreb po dodatnih oblikah psihološke pomoči

Podlaga

Čas izvedbe
Sodelujoči

Letna usmeritev MNZ, št. 7.6 [Prouči naj se obstoječe in dodatne zahteve po
psihološki pomoči in če bo potrebno na podlagi ugotovitev oblikuje sistemske
rešitve za zagotavljanje obdobne preventivne psihološke pomoči policistom.];
65. člen ZODPol;
3. in 4. člen pravilnika o psihološki pomoči in psihološki podpori uslužbencem
policije;
Sklep o ustanovitvi Delovne skupine za psihološko pomoč in psihološko podporo
v policiji; IV. točka.
X.–XII.

Nosilec

GPU SGDP, vodstvo policije MNZ
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izdelano poročilo o ugotovitvah s predlaganimi ukrepi
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Program 7.3 Merjenje javnega mnenja o ugledu policije in zaupanja v delo ter zadovoljstva z delom
policije
Temeljna usmeritev MNZ [tretja alineja 7. cilja], da policija mora:
 zagotavljati hitro in objektivno obveščanje notranje in zunanje javnosti o opravljanju nalog
policije z namenom ohranjanja ugleda policije v javnosti in zaupanja v njeno delo;

Podlaga

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2015–2020.

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

Kazalniki učinkovanja
1.
2.
3.

GPU PA

GPU NOE, PU in PP
Način spremljanja/vir podatkov

večja ali enaka povprečna ocena zaupanja v delo
policije
večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z
delom policije



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

večja ali enaka povprečna ocena o ugledu policije

Naloga 7.3.1 Izvedba spletne ankete o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije 2020

Podlaga

1., 2. in 3. kazalnik P 7.3 [večja ali enaka povprečna ocena zaupanja v delo policije,
večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z delom policije in večja ali enaka
povprečna ocena o ugledu policije];
ReDRPPol, poglavje 4.19;
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji
2015–2020 [dokument, št. 630-9/2015/2, 28. 1. 2015].

Čas izvedbe
Sodelujoči

X.–XII.

Nosilec

GPU NOE, MNZ ter vse PU
Kazalniki uresničitve naloge

1.

izvedena spletna anketa

2.

pripravljeni preliminarni rezultati
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Program 7.4 Zagotovitev pogojev za delovanje muzeja slovenske policije
Temeljna usmeritev MNZ [četrta alineja 7. cilja], da policija mora:
 omogočiti policijsko muzejsko dejavnost;
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15];
Akcijski načrt za ureditev depojev muzeja slovenske policije [dok. št. 621-16/2016/13
(262-09).

Podlaga

Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU NOE in MNZ
Kazalniki učinkovanja

1.

GPU PA
Način spremljanja/vir podatkov

zagotovitev pogojev za delovanje muzeja
slovenske policije



obdobni pregledi in periodične analize stanja

Naloga 7.4.1 Priprava in predstavitvi razstav: 100 let Muzeja slovenske policije in 170 let policije na
Slovenskem
Podlaga
Čas izvedbe

ReDRPPol, poglavje 4.35 [Posodobitev muzeja slovenske policije].
X.–XII.

Nosilec

Sodelujoči
Kazalniki uresničitve naloge
1.

pripravljeni obe razstavi
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Program 7.5 Promocija policijskega orkestra
Temeljna usmeritev MNZ [peta alineja 7. cilja], da policija mora:
 promovirati sodelovanje policijskega orkestra na kulturnih dogodkih tako na lokalni kot
Podlaga

državni ravni;

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna
policija za varno Slovenijo« [ReDRPPol] [Ur. l. RS, št. 75/15].
Obdobje izvedbe
Sodelujoči

2018–2022

Nosilec

GPU NOE, PU in PP
Kazalniki učinkovanja

1.
2.

GPU SGDP
Način spremljanja/vir podatkov

število in vrsta kulturnih dogodkov tako na lokalni
kot tudi na državni ravni
zagotovitev pogojev za delovanje Policijskega
orkestra



podatki GPU SGDP



podatki GPU SGDP

Naloga 7.5.1 Koncertna in protokolarna dejavnost policijskega orkestra
Podlaga
Čas izvedbe
Sodelujoči

Navodilo o javnih nastopih policijskega orkestra št. 007-119/2015/7 (208-01),
8. 4. 2015;
1. kazalnik P 7.5 [število in vrsta kulturnih dogodkov tako na lokalni kot tudi na
državni ravni].
I.–XII.

Nosilec

protokol RS, SF, CD in organizatorji prireditev
Kazalniki uresničitve naloge

1.

število koncertov [v SF, CD, v okviru GML, drugod po Sloveniji]

2.

število nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah

3.

število nastopov na protokolarnih sprejemih

4.

število nastopov na spominskih in pogrebnih slovesnostih
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Priloga 1: Načrt zaposlovanja
V Policiji je zaposlenih 184 kandidatov za policiste, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem
programu za pridobitev poklica policist [redni študij], od tega prvi letnik obiskuje 100 kandidatov
pete generacije, drugi letnik pa poleg 79 kandidatov četrte generacije še 5 kandidatov tretje
generacije. Če bodo izpolnili svoje obveznosti za drugi letnik v predvidenih rokih, bodo z njimi v
letu 2020 sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
Izredni študij na višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist je v letu 2019
uspešno zaključilo 106 policistov. V letu 2020 bo na izredni študij na višješolski študijski program
za pridobitev poklica policist predvidoma napotenih 250 policistov.
Kandidati za policiste – NDM bodo začeli s 6-mesečnim usposabljanjem za varovanje zunanje
meje predvidoma januarja 2020. Ciljno število kandidatov za policiste – NDM je 100. Po uspešno
končanem 6-mesečnem usposabljanju bodo z njimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen
čas.
V začetku leta 2020 je predvidena javna objava za 6. generacijo 150 kandidatov za policiste, ki
se bodo izobraževali po višješolskem študijskem programu za pridobitev poklica policist [redni
študij] in bodo sklenili pogodbo o izobraževanju in pogodbo o zaposlitvi s 1. oktobrom 2020.
Na drugih uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih poteka 92 postopkov za zaposlitev
za nedoločen čas. Zaradi načrtovanih upokojitev in drugih odhodov v letu 2020, se predvideva še
vsaj 100 zaposlitev na uradniških in strokovno–tehničnih delovnih mestih, saj je povprečno v
zadnjih desetih letih letno prenehalo delovno razmerje 270 javnim uslužbencem v policiji.
Zaradi zmanjšanja zanimanja za zaposlitev v policiji v zadnjih letih in aktivne politike zaposlovanja
iz Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 bo policija nadaljevala z
različnimi oblikami promocije zaposlovanja.
Policiji kadrovski načrt organov državne uprave [v nadaljevanju: kadrovski načrt] v letu 2020
dovoljuje 8.294 zaposlitev. Z 8.188 zaposlenimi, ki se štejejo v kadrovski načrt, dovoljeno število
zaposlitev trenutno ni preseženo.

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
8.154

Razlika

2015

8.187

33

2016

8.186

8.202

−16

2017

8.186

8.239

−53

2018

8.294

8.115

179

2019*

8.294

8.188

106

2020**

8.294

8.235**
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* Podatki pridobljeni 31. 10. 2019.
** Upoštevane načrtovane zaposlitve in predvidena prenehanja delovnega razmerja do
konca leta 2020.
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Pogoje za upokojitev je 31. 10. 2019 izpolnjevalo 544 zaposlenih, do konca leta 2020 pa bo
pogoje izpolnjevalo še 410 zaposlenih. 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 110 zaposlenih, zaradi drugih razlogov pa
delovno razmerje preneha še 130 zaposlenim letno. Do konca leta 2020 je tako predvidenih 295
prenehanj delovnega razmerja [55 do konca leta 2019 in nato še 240 v letu 2020].
Upoštevaje trenutno število zaposlitev, predvidene nove zaposlitve ter predvidena prenehanja
delovnega razmerja, kadrovski načrt v letu 2020 ne bo presežen.
Državni proračun za leto 2020 še ni sprejet. Predloga proračunov RS za leti 2020 in 2021 sta še
v obravnavi na Vladi RS. Ta je pri pripravi izhodišč za pripravo predloga državnega proračuna za
navedeni leti upoštevala s sindikati dogovorjene obveznosti.
Decembra 2018 so se vlada in sindikati javnega sektorja s podpisom stavkovnih sporazumov in
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju [Uradni list RS, št. 80/18; v
nadaljevanju: dogovor] dogovorili o povišanju plač in nekaterih spremembah glede drugih
prejemkov zaposlenim. V predlogu proračuna so tako upoštevana izplačila višjih plač javnim
uslužbencem, ki so pravico do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov pridobili
postopno v treh obrokih [prvi plačni razred povišanja so javni uslužbenci pridobili 1. 1. 2019, drugi
plačni razred povišanja 1. 11. 2019, morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja pa
1. 9. 2020]. S 1. septembrom 2019 so višji tudi dodatki za nedeljsko, nočno, praznično delo in
deljen delovni čas. Dogovor vključuje še: podaljšanje ukrepa, ki se nanaša na izplačevanje
delovne uspešnosti [redna delovna uspešnost se ne izplačuje, omejeno je izplačilo delovne
uspešnosti zaradi povečanega obsega dela do 30. 6. 2020], in uvedbo jubilejne nagrade za 40
let v enaki višini kot jubilejne nagrade za 30 let ter višjo odpravnino ob upokojitvi.
Na rast mase sredstev za stroške dela v letu 2020 bo poleg navedenega vplivalo:
 redno napredovanje javnih uslužbencev z začetkom izplačevanja 1. 12. 2019 in
 dvig minimalne plače s 1. 1. 2020, ki vpliva tako na najnižje plače kot tudi na višino
regresa za letni dopust vseh zaposlenih v javnem sektorju. S 1. 1. 2020 bodo iz minimalne
plače izvzeti vsi dodatki [za delovno dobo, težje razmere dela, delovna uspešnost].
V predlogu proračuna so sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca načrtovana
glede na dovoljeno število zaposlitev po kadrovskem načrtu. Ta policiji v letu 2020 dovoljuje 8.294
zaposlitev, ki jih lahko preseže še za število zaposlenih kandidatov za policista. Upoštevano je
zaposlovanje novih kandidatov za policiste oziroma pripravnikov [250]. Zaradi specifičnosti
poklica policista je nujno pravočasno načrtovanje in izvedba programov izobraževanje in
usposabljanj, ker se odhodi iz Policije pretežno nadomeščajo z zaposlitvijo novih kandidatov za
policiste.
Dodatne finančne posledice v letu 2020 lahko imajo tudi rezultati analize, ki jo je v zvezi z
realizacijo II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS ter Policijskim
sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije [Uradni list RS, št. 3/19] izvedla na javnem
razpisu izbrana Fakulteta za javno upravo. Do izpolnitve zavez iz te točke je Vlada RS s sklepom,
št. 57101-1/2019/2, 31. 1. 2019, sprejela poseben projekt Varovanje schengenske meje EU in
obvladovanje problematike ilegalnih migracij, za izvajanje katerega se MNZ-ju zagotovi dodatnih
15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti za
povečan obseg dela na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.
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Priloga 2: Načrt opreme in investicij – proračunska sredstva [tip 1]

Namen

Nosilec

Oprema poslovnih
prostorov
Investicijska vzdrževalna
dela - objekti in oprema
Posebna tehnična
sredstva in pripomočki

Poslovni prostori za
PU Ljubljana

MNZ
Sekretariat
UL

Proračunska
postavka
[PP]

Proračunska sredstva za
opremo in investicije
[v evrih]*

1714-17-0010

1228

400.000

1714-17-0011

1228

2.393.000

1714-17-0012

Nakup prevoznih
sredstev
Izgradnja čistilne
naprave v Gotenici
Sanacija strelišča
Policijske akademije v
Tacnu
Oprema za zaščito
podatkov
Računalniška in
programska oprema
Telekomunikacijska
oprema
CAPEX - infrastruktura
DRO po standardu
TETRA
Nadgradnja in
posodobitev opreme
GPU NFL
Oprema za
kriminalistično policijo
Nakup opreme za
nadzor prometa
Nakup večnamenskega
transportnega
helikopterja

NRP

1714-17-0013

1714-17-0014

1226

955.000

1228

20.000

6093

25.000

1228

1.000.000

50.000

1226

2.299.000

1236

700.000

6093

300.000

3.299.000

1714-16-0002

1228

7.000

1714-19-0002

1228

2.000.000

1714-17-0015

1228

800.000

1714-17-0016

1228

2.000.000

1714-17-0017

1228

1.000.000

1714-16-0003

9612

2.000.000

GPU NFL

1714-17-0018

1236

800.000

GPU UKP

1714-17-0019

1236

1.900.000

GPU UUP

1714-17-0020

1226

600.000

GPU UPS
LPE

1714-18-0001

1226

1.000

GPU UIT

Skupaj

18.250.000

* Vrednosti posameznih vsebin so enake vnosu v sistem Sappra pri pripravi predloga proračuna za leto 2020 in se lahko
glede na realizacijo pogodb in prenešene obveznosti v leto 2020 lahko spremenijo.

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov:
 Novogradnja Policijske uprave Ljubljana: za ustrezno organiziranost in poslovanje bi PU
Ljubljana potrebovala nove poslovne prostore. Za dolgoročno rešitev PU Ljubljana je treba
v obdobju 2019–2023 zagotoviti okrog 27,7 milijona evrov proračunskih sredstev. Za leto
2020 je v Načrtu razvojnih projektov [NRP] zagotovljenih 50 tisoč evrov, in sicer za izdelavo
investicijske dokumentacije in pripravo postopka javnega natečaja. Cilj večletnega projekta
je izpeljava postopkov za končno prostorsko rešitev PU Ljubljana.
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 Sanacija strelišča v Policijski akademiji Tacen: notranje strelišče Policijske akademije je
zastarelo in potrebno obnove. V letih 2017 in 2018 je bila izdelana projektna in investicijska
dokumentacija, a v letu 2019 izveden postopek javnega naročila ni bil neuspešen. Na
podlagi novelirane investicijske dokumentacije bo ponovljen postopek javnega naročila. V
okviru NRP [1714-19-0002] je v letu 2020 za obnovo zagotovljenih približno 2 milijona evrov.
 Investicijsko vzdrževaIna dela na objektu na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani: potrebna je celovita
obnova ali morda selitev na novo lokacijo. Cilj je izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in
izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del, potrebnih za ohranitev in izboljšanje stanja
objekta. MNZ in Policija zagotavljata sredstva v razmerju 68:32 iz njunih investicijskih
postavk [7429 in 1228]. Objekt je spomeniško zaščiten, zato se vsa dela izvajajo skladno s
soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Leta 2019 se je začela izdelava projektne
dokumentacije za sanacijo stavbnega pohištva objekta, leta 2020 pa se bo nadaljevala
pridobitev dokumentacije za zamenjavo dizelskega agregata in strelovoda. Nadaljevala se
bo priprava projekta izvedbenih del [PZI dokumentacija] za pohlajevanje objekta.


Energetska obnova objektov Policije: pred letom 1990 zgrajeni objekti poslovnih prostorov
Policije so energetsko neučinkoviti. Cilj projekta je z energetsko sanacijo izboljšati stavbni
fond Policije in zmanjšati porabo energije [manjši stroški]. Vrednost energetska prenove
objektov Policije v Gotenici in Tacnu ter PU Nova Gorica in PP ldrija po modelu javnozasebnega partnerstva je 6,1 milijona evrov. V letu 2019 se je izvajal konkurenčni dialog,
katerega zaključek se načrtuje leta 2020 z določitvijo končnega obsega energetske
prenove. V letu 2020 poraba finančnih sredstev ni načrtovana, končni obseg vrednosti
projekta pa bo znan v letu 2020 po zaključku konkurenčnega dialoga in pridobitvi končne
ponudbe zasebnih partnerjev. Poraba sredstev se nato predvideva v letu 2021.

Posebna tehnična sredstva in pripomočki: za njihov nakup je predvideno 1,0 milijona evrov.
Za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog je predviden nakup očal za nočno
letenje, brezpilotnih zrakoplovov – dronov, prisilnih sredstev, kamer za osebno uporabo in lovskih
kamer, nakup službenih živali in oprema zanje, nakup različnih daljnogledov, osebnih dozimetrov
sevanja, glasbenih inštrumentov itd.

Prevozna sredstva: Minimalno število vozil za nemoteno in učinkovito izvajanje zakonsko
določenih nalog policije je 2.600. Zdajšnje število vozil ne zadostuje, saj 1.000 vozil še vedno
izpolnjuje kriterije za izločitev in zamenjavo. Povprečna starost prevoznih sredstev policije je bila
na dan 1. 10. 2019 kar 7,3 let. Za zaustavitev trend staranja voznega parka policije, upoštevajoč,
da se vozila Policije amortizirajo po petih letih, je treba letno zagotoviti 5,5 milijonov evrov
proračunskih sredstev za približno 150 novih vozil. Za nabavo prevoznih sredstev v letu 2020 je
v SAPPrA vnešeno slabih 3,3 milijona evrov, kar zadošča za nabavo 78 vozil, in sicer: civilnih
specialnih patruljnih osebnih vozil, civilnih specialnih patruljnih terenskih vozil, specialnih
patruljnih motornih koles, specialnih patruljnih osebnih vozil, specialnih patruljnih terenskih vozil,
civilnih osebnih vozil, specialnih patruljnih kombiniranih vozil in ostalih vozil za potrebe
operativnega izvajanja nalog Policije.
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Priloga 3: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav
AMZS
AOP
AVP
CAF
CAPEX
CD
Cepol
CIRAM
CRSV PA GPU
DARS
DCAF
DDOKC
DNK
DRO
DRSC
DRSI
DS
DS SUKSP
DT
DVI
EBCG
EES
EIS
EMCDDA
EMPACT
ETIAS
EU
Europol
FIND
FIO
Frontex
FURS
GK
GML
GPU
GPU NFL
GPU NOE
GPU PA

Avto-moto zveza Slovenije
Avtomatska obdelava podatkov
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Common Assessment Framework [skupni ocenjevalni okvir v
javnem sektorju]
Capital Expenditure [naložba v osnovna sredstva]
Cankarjev dom
College européen de police [Evropska policijska akademija]
Common Integrated Risk Analysis Model [skupni integrirani
model analize tveganja]
Center za raziskovanje in socialne veščine Policijske
akademije v Generalni policijskih uprava
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Centre for the Democratic Control of Armed Forces [Inštitut za
demokratični nadzor nad oboroženimi silam]
Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra
Deoksiribonukleinska kislina
enotno digitalno radijsko omrežje državnih organov
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
delovna skupina
Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost
statističnega poročanja
državno tožilstvo/državna tožilstva
Disaster Victim Identification [identifikacija žrtev množičnih
nesreč]
European Border and Coast Guard [Evropska mejna in obalna
straža]
Entry-Exit System [sistem vstopa in izstopa]
Europol Information System [Evropolov infromacijski sistem]
European Minitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
[Evropski center za monitoring drog in odvisnosti od drog]
European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
[Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu]
European Travel Information and Authorisation System
[evropski sistem za potovalne informacije in odobritve]
Evropska unija
Evropski policijski urad [organizacija EU za kazenski pregon, ki
obravnava informacije o kaznivih dejanjih]
Fixed Interpol Network Database [Dogovorjena Interpolova
mrežna baza podatkov]
Fonetični indeks oseb
European Border and Coast Guard Agency [Evropska agencija
za mejno in obalno stražo]
Finančna uprava Republike Slovenije
gospodarska kriminaliteta
Glasbena mladina Ljubljana
Generalna policijska uprava,
Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij
Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave
Generalna policijska uprava, Policijska akademija
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GPU SGDP
GPU SGDP SMPO
GPU SGDP SNPI
GPU UIT
GPU UPS
GPU UPS CVZ
GPU UPS OKC
GPU UPS SE
GPU UKP
GPU UUP
GRECO
IFN
IISG
Interpol
ISCIU PA
ISF-P
ITSP
JIT
JV Evropa
KISK
KZ-1
Letna usmeritev MNZ
MASP

MDDSZ
MFERAC
MGRT
MIZS
MJU
MK
MNZ
MNZ DPDVN
MNZ DUNZMN
MNZ SEZMS

Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za mednarodne policijske operacije
Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja
policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto
Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in
telekomunikacije
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti,
Center za varovanje in zaščito
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti,
Operativno-komunikacijski center
Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti,
Specialna enota
Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije
Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije
Council of Europe’s Group of States against Corruption
[Skupina držav za boj proti korupciji Sveta Evrope]
interni finančni načrt
Integrative Internal Security Governance [integrativno
upravljanje z notranjo varnostjo]
krajše za ICPO−Interpol [International Criminal Police
Organization]
Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje
Policijske akademije
Internal Security Fund – Police [Sklad za notranjo varnost]
informacijski telekomunikacijski sistem policije
Joint Investigation team [skupna preiskovalna skupina]
jugovzhodna Evropa
Kadrovska evidenca [aplikacija na centralnem računalniku]
Kazenski zakonik
Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije
v letu 2020 [dokument, št. 0602-27/2019/1, 26. 9. 2019]
Multi-Annual Strategic Plans [večletni strateški načrt za
obdobje v okviru političnega cikla EU za organiziran kriminal in
hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje od 2018 do
2021]
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in
kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge
varnostne naloge
Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje
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MNZ Sekretariat
MNZ Sekretariat UFZN
MNZ Sekretariat UL
MNZ Sekretariat UOK
MO OVS
MP
MTIC
MZ
MZI
N
NMD
NDP 2018
NDP 2019
NOT
NPS
NPU
NRP
NVO
OAB
OAP
OE MNZ
OK
OZN
P
PCC SEE Sekretariat
PIC
PP
PPP
PPIU
PU
PU LJ
PU MB
PU SKP OGK
PZI
QUEST
RAN platforma
ReDRPPol

ReNPVCP13-22

Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za finančne
zadeve in nabavo
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za
organizacijo in kadre
Ministrstvo za obrambo, Obveščevalno varnostna služba
Ministrstvo za pravosodje
Missing trader intra community fraud [goljufije z udeležbo
neplačujočih gospodarskih subjektov v EU]
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za infrastrukturo
naloga
nadzornik državne meje
Načrt dela policije za 2018, št. 007-373/2017/60 (2061-01),
28. 11. 2017
Načrt dela policije za leto 2019, št. 007-277/2018/35 (2061-01),
28. 11. 2018
Nacionalna ocena tveganja
nove psihoaktivne substance
Nacionalni preiskovalni urad
načrt razvojnih programov
nevladne organizacije
Odprava administrativnih bremen
Operational Action Plan [Operativni akcijski načrt za
implementacijo MASP v 2014]
Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve
organizirana kriminaliteta
Organizacija združenih narodov
program
Police Cooperation Convention for Southeast Europe
Secretariat
Prometno-informacijski center za državne ceste
policijska postaja/policijske postaje ali proračunska postavka
postaja prometne policije/postaje prometne policije
policijska postaja za izravnalne ukrepe/ policijske postaje za
izravnalne ukrepe
policijska uprava/policijske uprave
Policijska uprava Ljubljana
Policijska uprava Maribor
Policijska uprava, Sektor kriminalistične policije, Oddelke za
gospodarsko kriminaliteto/ Policijska uprave, Sektorji
kriminalistične policije, Oddelki za gospodarsko kriminaliteto
projekt za izvedbo
Quering Eurpol's systems [Iskalnik po Evropolovem sistemu]
Radicalisation Awareness Network, v kateri so združena
ministrstva v RS, lokalna skupnost, …
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta
2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«, Uradni list
RS, št. 75/15
Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
za obdobje od 2013 do 2022 [skupaj za večjo varnost], Uradni
list RS, št. 39/13
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ReNPPZK19–23
RS
SAPPrA
SC
SENDM
SENP
SEPA [MEPA]
SEZMS
SF
SIENA
SOVA
SRS2030

Temeljne usmeritve MNZ

TETRA
URSZR
UPPD
UVTP
VČP
VDT RS
VPŠ
WBCSCi
WBCTi
WISDM
ZKP-N
ZNPPol[-A]
ZODPol
ZOPNI
ZPrCP
ZP-1
ZŠAM
ZTP

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2019 – 2023, Uradni list RS, št. 43/19
Republika Slovenija
spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize
strateški cilj
Specializirana enota za nadzor državne meje
Specializirana enota za nadzor prometa
v nem. MEPA – Mitteleuropäische Polizeiakademie [Srednje
evropska policijska akademija]
Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Slovenska filharmonija
Secure Information Exchange Network Application [Europolova
mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij]
Slovenska obveščevalno varnostna agencija
Strategije razvoja Slovenije do 2030, 7. 12. 2018
[http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs203
0/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf]
Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja
in dela policije za obdobje 2018–2022 [dokument, št.
007-220/2017/1 (141-02), 25. 7. 2017]
Terrestrial Trunking Radio [digitalni telekomunikacijski sistem
policije]
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Urad vlade za tajne podatke
Varuh človekovih pravic
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Višja policijska šola v Policijski akademiji
Western Balkans Counter Serious Crime Initiative [Iniciativa za
boj proti hudemu kriminalu v regiji Zahodnega Balkana]
Western Balkans Counter-Terrorism Initiative [Iniciativa za boj
proti terorizmu v regiji Zahodnega Balkana]
Web Interpol Services for Data Management [Interpolov spletni
servis za upravljanje podatkov]
Zakon o kazenskem postopku [Uradni list RS, št. 22/19,
5. 4. 2019]
Zakon o nalogah in pooblastilih Policije
Zakon o organiziranosti in delu v Policiji
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o prekrških
Združenje šoferjev in avtomehanikov
Zakon o tajnih podatkih
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