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

[a] celovito upravljanje migracij, ki z vidika policijskega dela izhaja iz načel zakonitosti, 
humanosti in skrbi za varnost skupnosti,  

[b] večdeležniški pristop k preprečevanju nasilja v družini in intimnopartnerskih odnosih, 
kar vključuje tudi nadgradnjo kompetenc policistov na tem področju, 

[c] krepitev integritete policije kot institucije in policistov kot profesionalcev ter njihove 
odgovornosti tako skupnosti kot oblastnim institucijam na ravni države in lokalne samouprave, kar terja 
tudi premislek o učinkovitosti in prenovi policijskega dela v skupnosti.  
 
Prednostna naloga policije ostaja tudi učinkovito preiskovanje hujših oblik kriminalitete ter 
ekološke kriminalitete. 
  

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

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

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

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

− število odkritih storilcev kaznivih dejanj na 
avtocestah in hitrih cestah 

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Europola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− spremenjena normativna ureditev delovanja 
specializiranih preiskovalnih skupin 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o predlaganih 
spremembah 

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

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

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

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

− podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-01 [uporabljena sredstva 
– vrsta: internet; 297. člen Kazenskega zakonika] 
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− število izvedenih izpopolnjevanj in delež 
policistov, ki so se udeležili izpopolnjevanj s 
področja kazensko procesnih pravil preiskovanja 
kaznivih dejanj 

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

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

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

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

preiskuje Nacionalni preiskovalni urad, 
− Navodilu o medsebojnem obveščanju, 

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

− novih usmeritvah za popis prilog kazenske 
ovadbe. 

− spremembe in dopolnitve Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji [ZODPol] in 
Uredbe o sodelovanju4 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o predlaganih 
spremembah  

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

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

raziskavo, 
− rezultatih izvedene javnomnenjske raziskave o 

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

 
  

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

storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin [Uradni list Republike Slovenije, št. 83/10, 
28/21 in 87/22]. 
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1.1. Mednarodno policijsko sodelovanje ter izvajanje prednostnih nalog Evropske unije v 
boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu v okviru Evropske 
večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala [EMPACT 2022+] 

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sodelujoči 

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

sodelovanje ter 
− Europol, agencija Frontex in Interpol. 

Obdobje izvedbe 2023-2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije in Europola 

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

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

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

− podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – 01 Odkrivanje in 
preiskovanje kriminalitete – KRIM 28 [za število 
kaznivih dejanj] 
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− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za število sprovajalcev] 

4. uspešno uveden sistem ETIAS 
− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

kriminalistične policije 
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1.2. Prednostno odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete, korupcije, izvajanje 
finančnih preiskav ter krepitev sodelovanja z drugimi organi  

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

−  spremenjena normativna ureditev delovanja specializiranih preiskovalnih 
skupin in 

− spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 
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1. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist v primerjavi s preteklim srednjeročnim 
obdobjem  

− podatki iz aplikacije Statistika – Kazniva dejanja – 
Statistika – KRIM-STAT-57 [kazniva dejanja, ki 
presegajo veliko premoženjsko korist] 

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

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

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

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

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

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

5. število predlogov in število novoustanovljenih 
specializiranih preiskovalnih skupin 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

7. število predlogov in število novoustanovljenih 
finančnih preiskovalnih skupin 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 
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1.3. Krepitev dejavnosti za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje s 
terorizmom in nasilnim ekstremizmom povezanih dejanj in radikalizacije 

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

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

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu in vrsti aktivnosti 
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1.4. Učinkovito odkrivanje in preiskovanje kibernetske kriminalitete in digitalna forenzika 

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

−  posodobljena analitska programska orodja za potrebe kriminalistične 
analitike, 

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

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije [za kazniva dejanja] in 
Uprave uniformirane policije [za prekrške] ter 
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Urada za informatiko in telekomunikacije [o 
informacijsko podprtem sistemu] 

3. vzpostavljena nacionalna baza gradiva spolnih 
zlorab otrok za učinkovito preiskovanje in 
identifikacijo žrtev 

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

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije  

6. število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete − podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo – 
nova metodologija – KRIM23 

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

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

8. delež usposobljenih preiskovalcev za digitalno 
forenziko in kibernetsko kriminaliteto ter delež 
policistov, usposobljenih za analizo večjih količin 
nestrukturiranih podatkov5 

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

9. število in vrsta nabavljene potrebne strojne in 
programske opreme za digitalno forenziko6 in 
kriminalistično analitiko7 

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nabavljeni opremi 

 
 
 
 
 
  

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

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

6  Tj. za preiskavo elektronskih naprav in analizo elektronskih podatkov. 
7  Tj. za analizo večjih količin nestrukturiranih podatkov. 
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1.5. Ekološka kriminaliteta 

Podlaga 

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

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

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

− učinkovito preiskovanje ekološke kriminalitete8; 
− Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

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

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

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

Sodelujoči 

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

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

okolje in prostor 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

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

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

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

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

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

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

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

4. število napisanih operativnih informacij, povezanih 
z ekološko kriminaliteto 

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o nabavljeni opremi 

7. število skupnih nadzorov z drugimi pristojnimi 
službami 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

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

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

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

9. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
ekološke kriminalitete9 

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

 
  

                                                      
9  Delež usposobljenih policistov za preiskovanje ekološke kriminalitete se bo računal glede na število vseh policistov. 
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1.6. Izboljšanje strokovne usposobljenosti za učinkovito odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj  

Podlaga 

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

preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih 
pravil, 

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

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

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 

Sodelujoči 
− Generalna policijska uprava, Policijska akademija in 
− policijske uprave. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 

4. število strokovnih pomoči Nacionalnega 
preiskovalnega urada drugim policijskim enotam 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije 
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1.7. Proaktivno odkrivanje kaznivih dejanj na avtocestah in hitrih cestah 

Podlaga 

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

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

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

Nosilec  Generalna policijska uprava, Uprava avtocestne policije 

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2024 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
avtocestne policije, iz evidence operativnih 
informacij  
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1.8. Posodabljanje forenzične in kriminalistično-tehnične opreme ter vzdrževanje in širitev 
akreditacije in metod dela Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

Podlaga 

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

dejavnosti skrbeti za stalno posodabljanje kriminalistično tehnične in 
forenzične opreme; 

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. vrsta nabavljene nove laboratorijske opreme 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

− podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 

2. nova oprema za opravljanje ogledov kaznivih 
dejanj 

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

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

4. število novih metod 
− podatki Generalne policijske uprave, 

Nacionalnega forenzičnega laboratorija 
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1.9. Forenzično in kriminalistično tehnično usposabljanje forenzikov, kriminalistov in policistov 
za uspešno preiskavo kaznivih dejanj 

Podlaga 

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

preiskavo kaznivih dejanj, ob doslednem spoštovanju kazensko procesnih 
pravil. 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija  

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

− podatki Generalne policijske uprave, 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija 
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2. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 
Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

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

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 
− izdelani analizi obravnavanih prekrškov po 

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

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

− prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa 
prepovedi približevanja v delo policije  

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

− spremenjena normativna ureditev na področju 
zaščite žrtev nasilja v družini  

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

− število strokovno usposobljenih policistov za 
obravnavo žrtev nasilja v družini  

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu privedb 
osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku10 

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

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

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

− vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik 
diskriminacije11 

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

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

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

− podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

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

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

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

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

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

− podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

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

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

Podlaga 

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

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

− krepiti sistem spoterjev in motivacijo policistov za opravljanje tovrstnih 
nalog, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

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

uniformirane policije 

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

− podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

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

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

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

− podatki policijskih uprav in Generalne policijske 
uprave, Uprave uniformirane policije 

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

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

 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-02-0024
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2.2. Učinkovita zaščita žrtev 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [druga, tretja, četrta, peta in sedma alinea 2. 
strateškega cilja], da policija mora: 
− izsledke raziskave12 učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja upoštevati 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− prenos izsledkov raziskave učinkovitosti ukrepa prepovedi približevanja v 
delo policije, 

− spremenjena normativna ureditev na področju zaščite žrtev nasilja v 
družini, 

− število strokovno usposobljenih policistov za obravnavo žrtev nasilja v 
družin, 

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

− vzpostavljeno evidentiranje pojavnih oblik diskriminacije. 

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

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

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

jo na podlagi rezultatov razpisa izvaja Inštitut za kriminologijo. 
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2. izdelan akcijski načrt ukrepov za zaščito žrtev 
kaznivih dejanj nasilja v družini  

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

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

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

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

kriminalistične policije, Uprave uniformirane 
policije in Policijske akademije 

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije o številu privedb 
osumljenca na podlagi drugega odstavka 157. 
člena Zakona o kazenskem postopku13 

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

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

 
 
  

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

Izhodišče je leto odvzema prostosti ob upoštevanju pogoja, da je prišlo do privedbe osebe k preiskovalnemu sodniku. 
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2.3. Krepitev sodelovanja s pristojnimi organi in skupnostmi pri preprečevanje nedovoljene 
vožnje v naravnem okolju 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [šesta alinea 2. srednjeročnegacilja], da policija 
mora: 
− skupaj z drugimi deležniki na področju varstva narave preprečevati in 

odkrivati prekrške ter njihove storilce, zlasti prepovedano vožnjo motornih 
vozil v naravnem okolju in onesnaževanja okolja in 

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število ugotovljenih prekrškov prepovedane 
vožnje z motornimi vozili 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

− podatki policijskih uprav 
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3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

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

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

Kazalniki uresničevanja cilja14  Način spremljanja 

− optimalna organizacija prometne policije 

− podatki Generalne policijske uprave o 
vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne 
policije 

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

− nadgrajeno zbiranje podatkov o vzrokih 
prometnih nesreč  

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

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

− podatki iz aplikacije Statistika: 
− Obdobni pregled – nova metodologija – 

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

− Polletni pregled – nova metodologija – 
PROM13 

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

Prometne nesreče – PRNESR03 

− izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela 
policistov v NCUP 

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

voznikov prometnih nesreč in varnostnih 
dogodkov  

− nabavljena mobilna enota tehničnih pregledov  
− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 

Sekretariata o nakupu in dobavi mobilne enote 
[materialno knjigovodstvo] 

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

uniformirane policije 

− delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti 

− Aplikacija Statistika: 
− Polletni pregled – nova metodologija – 

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

s področja prometa – PROM-UKR 

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

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

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

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

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

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

Podlaga 

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

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

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

− Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa15; 
− Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

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

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

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

Sodelujoči 

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

prometa. 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

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

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

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

− Polletni pregled – nova metodologija – 
PROM13 in PROM04,  

− Letno poročilo – nova metodologija – PROM13 
in PROM04,  

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

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

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

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

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

4. manjše število mrtvih ter hudo telesno 
poškodovanih med kolesarji 

5. manjše število prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev 

6. število izvedenih dejavnosti na posameznih 
področjih varnosti cestnega prometa [hitrost, 
alkohol, varnostni pas, pešci, kolesarji, vozniki 
enoslednih motornih vozil …]16 

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

8. delež negativnih preizkusov alkoholiziranosti 
 
 
  

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

policije za obdobje 2023–2027 še ni bila sprejeta. Pripravljavec je Ministrstvo za infrastrukturo. 
16  Podatki se prikazujejo tudi za glavne in regionalne ceste. 

http://statssrs.itsp.sipol.pri/reports/browse/Teko%C4%8Da%20statistika
http://statssrs.itsp.sipol.pri/reports/browse/Teko%C4%8Da%20statistika/Prometna%20varnost
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3.2. Optimizacija dela policije na področju varnosti v cestnem prometu 

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. vzpostavljena optimalna organizacija prometne 
policije 

− podatki Generalne policijske uprave o 
vzpostavljeni optimalni organizaciji prometne 
policije 

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

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

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

4. uveden in nadgrajen program za avtomatsko 
obdelavo prekrškov, zaznanih s tehničnimi 
sredstvi, v enote policije, ki skrbijo za varnost 
cestnega prometa 

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

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

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

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 
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3.3. Izboljšati delovanje policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 

Podlaga 

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

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

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

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izdelana metodologija merjenja uspešnosti dela 
policistov v NCUP 

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

voznikov prometnih nesreč in varnostnih 
dogodkih 

2. vzpostavljena aplikativna podpora merjenju 
uspešnosti 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
avtocestne policije ter Urada za informatiko in 
telekomunikacije  
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4. VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER 
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

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

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

− število upoštevanih priporočil pristojnih institucij  
− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije, Uprave kriminalistične 
policije in Uprave avtocestne policije 

− uspešna uvedba sistemov EES in ETIAS 

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

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

− projektna dokumentacija 

− vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in 
sistem Eurosur 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

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

− podatki policijskih uprav 

− vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za 
izravnalne ukrepe Novo mesto 

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

− podatki Policijske uprave Novo mesto 

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

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

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

− izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM 
strategijo 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

− ažurirani načrti aktivnosti policije ob vključitvi 
Hrvaške v schengensko območje 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o kadrih, ki so na voljo za 
spremenjen način dela, in o nabavljeni tehnični 
opremi za izvajanje izravnalnih ukrepov 
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− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 

− posodabljanje kontingentnega načrta 
− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije 

− število tujcev, vključenih v projekt skupne 
storitve za ponovno vključevanje 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

− podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT 
[angl. Information Exchange System; 
Reintegration Assistance Tool] 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 
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4.1. Učinkovit nadzor državne meje 

Podlaga 

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

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

načrtovane uvedbe sistema vstopa in izstopa [EES] v letu 2022 in sistema 
potovalnih informacij in dovoljenj ETIAS v letu 2023,17 

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

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

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

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

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

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

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

− Uredba [EU] 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 
o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na 
področju meja in vizumov ter spremembi uredb [ES] št. 767/2008, [EU] 
2016/399, [EU] 2017/2226, [EU] 2018/1240, [EU] 2018/1726 in [EU] 
2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in 
Sklepa Sveta 2008/633/PNZ; 

− Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 
2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 
1052/2013 in [EU] 2016/1624; 

− Izvedbena Uredba Komisije [EU] 2021/581 z dne 9. aprila 2021 o slikah 
razmer Evropskega sistema varovanja meja [EUROSUR]; 

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

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

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

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

− posodabljanje kontingentnega načrta; 
                                                      
17  Rok za uvedbo EES je november 2022, za uvedbo ETIAS pa eno leto po uvedbi EES. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32017R2226
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− uspešna nadgradnja IT-aplikacij, povezanih z nezakonitimi migracijami in 
vračanjem tujcev. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

Sodelujoči 

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

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

− policijske uprave in 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

uniformirane policije, Uprave kriminalistične 
policije in Uprave avtocestne policije 

2. uvedena sistema EES in ETIAS 

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

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

− projektna dokumentacija 

3. vzpostavljena Nacionalni koordinacijski center in 
sistem Eurosur 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

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

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije in Urada za informatiko in 
telekomunikacije 
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4.2. Učinkovito izvajanje izravnalnih ukrepov 

Podlaga 

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

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

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

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

nadzoru državne meje in 
− vzpostavljeno delovanje PPIU Novo mesto. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije  

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

− podatki policijskih uprav 

2. vzpostavljeno delovanje Policijske postaje za 
izravnalne ukrepe Novo mesto 

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

− podatki Policijske uprave Novo mesto 
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4.3. Sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex 

Podlaga 

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

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

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

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

− Uredba [EU] 2019/1896 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 
2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb [EU] št. 
1052/2013 in [EU] 2016/1624; 

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

IBM strategijo 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. izvedene aktivnosti in ukrepi, opredeljeni z IBM 
strategijo 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število napotenih policistov v skupnih operacijah 
agencije Frontex 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije,  

− podatki, pridobljeni prek platforme IES-RIAT 
[angl. Information Exchange System; 
Reintegration Assistance Tool] 
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4.4. Prilagoditev dela policije spremembam zaradi pridružitve Republike Hrvaške 
schengenskemu območju 

Podlaga 

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

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

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

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

območje, 
− izvedba ukrepov za vzdrževanje visoke ravni varnosti prebivalcev in 

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

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

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

Obdobje izvedbe 2023–do pridružitve 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

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

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

3. izvedeni skupni nadzori z drugimi deležniki nad 
nezakonitim prebivanjem 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije o izvedenih skupnih 
nadzorih 
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5. VZPOSTAVITEV SOODGOVORNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V LOKALNIH 
SKUPNOSTIH 

Nosilec cilja Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

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

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

− prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti 
in preventivnega policijskega dela  

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

− vzpostavljene linije dela med notranjimi 
organizacijskimi enotami policije 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

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

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

− podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi 
metodologije 

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

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

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

Podlaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sodelujoči 

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

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

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

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

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

− podatki iz aplikacije Statistika – po vzpostavitvi 
metodologije 

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

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

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

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije o objavljenih 
podatkih na spletni strani policije [zadnji datum 
posodobitve]  

3. prepoznavnost vodje policijskega okoliša in ocena 
ustreznosti prisotnosti policistov v lokalnem okolju 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov izvedene 
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javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije v 2024 in 
2026 
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5.2. Prenova strategije policijskega dela in preventivnega policijskega dela 

Podlaga 

− temeljna usmeritev MNZ [prva alinea 5. cilja], da policija mora:  
− prenoviti strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega 

policijskega dela, pri čemer mora upoštevati izsledke CRP ter linije dela 
med notranjimi organizacijskimi enotami policije; 

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

− Ciljno raziskovalni projekt Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti – 
vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih; 

− Analiza uspešnosti izvajanja policijskega dela v skupnosti v Sloveniji in 
primerljivih državah Evropske unije ter širše [predlog za ciljno raziskovalni 
projekt] ter 

− prvi in drugi kazalnik 5. strateškega cilja: 
− prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti in preventivnega 

policijskega dela  
− vzpostavljene linije dela med notranjimi organizacijskimi enotami policije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

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

− policijske uprave in  
− Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne 

naloge 
Obdobje izvedbe 2023–2025 

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

1. prenovljeni strategiji policijskega dela v skupnosti 
in preventivnega policijskega dela  

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

2. vzpostavljene linije dela med notranjimi 
organizacijskimi enotami policije 

− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 
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6. VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO ORGANIZACIJO DELA  

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

Sonosilci Generalna policijska uprava, Policijska akademija, Uprava kriminalistične policije in 
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko 

Kazalniki uresničevanja cilja  Način spremljanja 

− zgrajen nov vadbeni center policije  
− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 

Direktorata za logistiko o izgradnji novega 
vadbenega centra 

− posodobljena strelišča v Policijski akademiji in 
Vadbenem centru Gotenica  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o posodobitvi strelišč 

− posodobljen način usposabljanja policistov za 
rokovanje s službenim strelnim orožjem 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o: 
− posodobljenem programu [številka in datum 

dokumenta], 
− letni odločbi generalnega direktorja policije na 

strokovnem področju [številka in datum 
odločbe] in 

− poročila Generalne policijske uprave, notranjih 
organizacijskih enot in policijskih uprav o 
letnem usposabljanju s področja uporabe 
strelnega orožja 

− uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih 
se smejo policisti samoiniciativno usposabljati za 
rokovanje s službenim strelnim orožjem 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije o: 
− vzpostavljenem tehničnem kartonu orožja v 

elektronski obliki in 
− izstreljenih nabojih ter 
− o predlaganih spremembah zakonodaje. 

− število prenesenih dobrih praks v delovne 
procese vseh policijskih enot 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije 

− prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih 
mest 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o 
številu: 
− razpisanih mest,  
− prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 

za zaposlitev in 
− sprejetih kandidatov 

− uveden karierni sistem 
− podatki Generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije o sprejetih in 
objavljenih aktih in njihovi objavi na intranetu 

− delež zasedenih delovnih mest policistov v 
posamezni policijski enoti 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu sistemiziranih in zasedenih delovnih mest 
v: 
− Generalni policijski upravi [po notranjih 

organizacijskih enotah] in  
− policijskih upravah [notranje organizacijske 

enote in policijske postaje] 

− razvit in v prakso uveden celovit model 
ocenjevanja varnostnih razmer z merjenjem 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva, 
Službe generalnega direktorja policije in Urada za 
informatiko in telekomunikacije o fazah 
vzpostavljanja in uvedbe modela  
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− organizacijska in kadrovska okrepitev analitske 
dejavnosti v policiji 

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu delovnih mest in njihovi zasedenosti ter 
postopkih za njihovo zasedbo 

− prenos prenovljene analitske platfome STALITA v 
prakso  

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije, in sicer: 
− projektna dokumentacija Ciljno raziskovalnega 

projekta Razvoj in integracija novih algoritmov 
podatkovne in vizualne analitike v 
preiskovalno platformo [CRP V5-2117] 

− letna poročila o delu in 
− drugi podatki  

− vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki 
informacijske tehnologije ter razvijalci orodij in 
umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v 
policiji  

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

− pozitivna kadrovska fluktuacija na področju 
informacijsko telekomunikacijske dejavnosti 
policije  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre o 
številu prihodov in odhodov iz Generalne 
policijske uprave, Urada za informatiko in 
telekomunikacije ter policijskih uprav,  

− število usposobljenih strokovnjakov s področja 
digitalne preobrazbe v policiji  

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije o številu 
usposobljenih strokovnjakov 

− nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, 
»lifeseeker«18  

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

− nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi 
postajami 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

− vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so 
opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o številu dobavljenih osebnih 
zaščitnih sredstvih [materialno knjigovodstvo] 

− podatki Službe generalnega direktorja policije o 
razdelitvi teh sredstev 

− nižja povprečna starost prevoznih sredstev 
policije v primerjavi s preteklim srednjeročnim 
obdobjem 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil 
policije 

− prispevki za pripravo temeljnih razvojnih 
programov za obdobje 2026–2035  

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
vseh notranjih organizacijskih enot 

− delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih 
enotah policije19  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o nakupu in dobavi 
navedenih vozil 

− zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 

− izdelani analizi Generalne policijske uprave, 
Službe generalnega direktorja policija v letih 

                                                      
18  Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. 
19  Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 3. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 
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zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim 
obdobjem20 

2023 [nulto stanje] in 2026 [številka in datum 
dokumenta] 

− delež pomožnih policistov21 
− podatki Generalne policijske uprave, Uprave 

uniformirane policije 
 
 
  

                                                      
20  Naveden kazalnik uresničevanja cilja je bil iz 7. strateškega cilja iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 
21  Policija je naveden kazalnik uresničevanja 6. strateškega cilja dodala poleg kazalnikov, predpisanih s temeljnimi usmeritvami 

MNZ. Delež pomožnih policistov je razmerje med številom veljavnih pogodb in ciljnim številom pogodb, izraženo v odstotkih. 



48 
 

6.1. Skrb za razvojne potenciale zaposlenih v policiji, vodenje aktivne politike zaposlovanja 
in izvajanje drugih aktivnosti za pozitivno fluktuacijo kadrov 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [druga, šesta, sedma in deseta alinea 6. strateškega 
cilja ter tretja alineja 7. strateškega cilja], da policija mora: 
− kadrovsko popolniti delovna mesta novoustanovljenih policijskih enot s 

sorazmernim prerazporejanjem policistov iz drugih policijskih enot in novih 
policistov po zaključku izobraževanja, 

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

− vzpostaviti aktiven in stabilen sistem zaposlovanja, temelječ na vnaprej 
določenih zahtevanih varnostnih in zdravstvenih pogojih, 

− okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo, 
− posodobiti in okrepiti promocijo poklica policista na vseh organizacijskih 

ravneh, ki bo omogočala zadostne človeške vire glede na kadrovske 
potrebe policije; 

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

− šesti, sedmi, osmi, trinajsti in enaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja ter 
drugi kazalnik 7. strateškega cilja:  
− prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v policiji, je več 

od števila razpisanih mest;  
− uveden karierni sistem;  
− delež zasedenih delovnih mest policistov v posamezni policijski enoti; 
− pozitivna kadrovska fluktuacija na področju informacijsko 

telekomunikacijske dejavnosti policije, 
− zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v 

prvih petih letih zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem in 
− posodobljena promocija poklica policista. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
− policijske uprave, 
− Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre in 
− Ministrstvo za javno upravo. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. uveden karierni sistem − podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
zaposlitev v policiji, je več od števila razpisanih 
mest  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, o 
številu: 
− razpisanih mest,  
− prijavljenih kandidatov in kandidatk, ki 

izpolnjujejo pogoje za zaposlitev in 
− sprejetih kandidatov 

3. delež zasedenih delovnih mest policistov v 
posamezni policijski enoti 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
zasedenosti delovnih mest v enotah 

4. pozitivna kadrovska fluktuacija na področju 
informacijsko telekomunikacijske dejavnosti 
policije 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urad za organizacijo in kadre ter 
Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije o številu postopkov in številu 
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novo zaposlenih na področju informacijsko-
telekomunikacije dejavnosti 

5. pripravljena nova strategija za promocijo 
zaposlovanja 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja 

6. izvedene aktivnosti nove strategije za promocijo 
zaposlovanja 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja  

7. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 
zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim 
obdobjem 

− izdelani analizi Generalne policijske uprave, 
Službe generalnega direktorja policija v letih 
2023 [nulto stanje] in 2026 [številka in datum 
dokumenta] 
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6.2. Organizacijski ukrepi za kakovostno in učinkovito delovanje policijskih enot 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [osemnajsta alinea 1. strateškega cilja, prva alinea 3. 
strateškega cilja, tretja alineja 4. strateškega cilja, tretja alineja 5. strateškega 
cilja, peta in dvanajsta alineja 6. strateškega cilja ter četrta in deseta alineja 7. 
strateškega cilja], da policija mora: 
− predlagati normativne spremembe glede vloge in položaja Nacionalnega 

preiskovalnega urada, s ciljem krepitve njegove vodstvene in operativne 
avtonomije, 

− predlagati morebitne spremembe organiziranosti delovanja policije na 
področju nadzora in urejanja prometa v Sloveniji z vidika učinkovite rabe 
kadrovskih virov, 

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

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

− za racionalizacijo dela in uvajanje še bolj učinkovitih delovnih procesov 
prepoznane dobre prakse prenesti v delo vseh policijskih enot, 

− aktivno sodelovati pri pripravi temeljnih razvojnih programov za obdobje 
2026–2035, 

− vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje 
zaupnosti prijavitelja in 

− izpopolniti notranji nadzor nad delom policistov in policijskih enot v skladu z 
ugotovitvami ustreznih raziskav; 

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

− tretji kazalnik 5. strateškega cilja, peti, deseti in devetnajsti kazalnik 6. 
strateškega cilja ter četrti in šesti kazalnik 7. strateškega cilja: 
− pokritost vseh policijskih okolišev z vodji policijskih okolišev ter število vodij 

in njihovih namestnikov, 
− število prenesenih dobrih praks v delovne procese vseh policijskih enot, 
− organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji, 
− prispevki za pripravo temeljnih razvojnih programov za obdobje 2026–2035,  
− vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in integriteto tudi na Policijskih 

upravah Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica ter 
− posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v policiji. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
− policijske uprave, 
− delovna skupina za odpravo administrativnih ovir in 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. predlagane in sprejete spremembe Akta o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji [Nacionalni preiskovalni urad, 
namestniki vodje policijskih okolišev, analitska 
dejavnost, oddelki za notranje preiskave in 
integriteto, organiziranost prometne policije in 
druge spremembe] 

− dokumenti Generalne policijske uprave, Uprave 
kriminalistične policije, Uprave uniformirane 
policije in Službe generalnega direktorja policije 

− sprejet in na intranetu objavljen Akt o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v Policiji 
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2. število prenesenih dobrih praks v delovne procese 
vseh policijskih enot, vključno z odpravo 
administrativnih bremen 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije 

3. posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije [datum in 
številka dokumenta] 

4. pripravljeni predlogi policije za pripravo temeljnih 
razvojnih programov za obdobje 2026–2035 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
vseh notranjih organizacijskih enot 
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6.3. Popolnjevanje in razvoj pomožne policije 

Podlaga 

− Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
− Uredba o pomožni policiji; 
− Program osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste št. 833-

1/2016/51 (2112-05) z dne 26. maja 2016; 
− Program usposabljanja kandidatov, ki so že izvajali policijska pooblastila, za 

delo v pomožni policiji št. 833-1/2017/303 (2112-05) z dne 
20. decembra 2017; 

− Letni načrt popolnitve s pomožnimi policisti št. 833-1/2015/48 (2112-05) z 
dne 30. oktobra 2022 in 

− dvaindvajseti kazalnik 6. strateškega cilja: delež pomožnih policistov. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in 
Policijska akademija 

− Delovna skupina za promocijo zaposlovanja v Policiji, 
− policijske uprave in 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. delež pomožnih policistov − podatki Generalne policijske uprave, Uprave 
uniformirane policije 

2. število in vsebina prenesenih dobrih praks v 
delovne procese pomožnih policistov v matičnih 
enotah 

− podatki matičnih enot  

3. posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji, tudi nad pomožnimi policisti 

− podatki Generalne policijske uprave, vodstva in 
Službe generalnega direktorja policije  

4. posodobljen program nadaljevalnega in 
dopolnilnega usposabljanja in način 
usposabljanja pomožnih policistov za opravljanje 
nalog policije 

− poročila matičnih enot o nadaljevalnem in 
dopolnilnem usposabljanju pomožnih policistov za 
opravljanje nalog policije 
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6.4. Pogostejše izvajanje usposabljanj v rokovanju s službenim strelnim orožjem 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [četrta alinea 6. strateškega cilja], da policija mora: 
− zagotoviti pogostejše usposabljanje v rokovanju s službenim strelnim 

orožjem; 
− Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
− Navodilo o izobraževanju usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev 

policije št. 0700 -1/2014/27 z dne 28. septembra 2017 in Navodilo o 
spremembah navodila o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju 
javnih uslužbencev policije št. 007-257/2018/12 z dne 29. novembra 2018; 

− tretji in četrti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: 
− posodobljen način usposabljanja policistov za rokovanje s službenim 

strelnim orožjem 
− uveljavljene zakonske določbe, na podlagi katerih se smejo policisti 

samoiniciativno usposabljati za rokovanje s službenim strelnim orožjem. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija in Služba generalnega direktorja 
policije 

Sodelujoči − policijske uprave 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

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

1. posodobljen program usposabljanja in način 
usposabljanja policistov za ravnanje s službenim 
strelnim orožjem kot prisilnim sredstvom 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o: 
− posodobljenem programu [številka in datum 

dokumenta], 
− letni odločbi generalnega direktorja policije na 

strokovnem področju [številka in datum 
odločbe] in 

− poročila Generalne policijske uprave, notranjih 
organizacijskih enot in policijskih uprav o letnem 
usposabljanju s področja uporabe strelnega 
orožja 

2. zagotovljeno pogostejše usposabljanje skupine 
»A« policistov za ravnanje s službenim strelnim 
orožjem [4-krat letno] 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o pogostejšem usposabljanju na 
podlagi poročil notranjih organizacijskih enot 
Generalne policijske uprave in policijskih uprav o 
uporabi strelnega orožja 

3. vzpostavljen tehnični karton orožja v elektronski 
obliki in število izstreljenih nabojev 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije  

4. predlagane spremembe zakonodaje − podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 
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6.5. Zagotovitev ustrezne infrastrukture [objektov] za uspešno delovanje policije, 
posodobitev voznega parka policije in povečanje vidnosti policije 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [deveta alineja 3. strateškega cilja ter prva in tretja 
alinea 6. strateškega cilja], da policija mora: 
− povečati vidnost policije na vseh področjih dela, zlasti povečati uporabo 

označenih [belo-modro-rumenih] vozil v posameznih specializiranih enotah 
na državni in regionalni ravni [npr. SENP, SENDM, PPIU], 

− izvesti ustrezno preselitev v novozgrajene objekte policijskih enot, 
− za potrebe usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnega znanja policistov 

zagotoviti lastne infrastrukturne objekte in posodobiti že zgrajene; 
− Zakon o organiziranosti in delu v policiji;  
− prvi, drugi, osemnajsti in dvajseti kazalnik 6. srednjeročnega načrta: 

−  zgrajen nov vadbeni center policije, 
−  posodobljena strelišča v Policijski akademiji in Vadbenem centru Gotenica 
−  nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije v primerjavi s preteklim 

srednjeročnim obdobjem in  
− delež belo-modro-rumenih vozil v specializiranih enotah policije. 

Nosilec Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
− policijske enote, ki se bodo preselile v druge objekte in 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in 
− zunanji izvajalci 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. proučene možnosti za izgradnjo novega 
vadbenega centra policije 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o izgradnji novega 
vadbenega centra 

2. posodobljeno strelišče − podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko 

3. število drugih zgrajenih novih ali obnovljenih 
objektov policijskih enot 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko 

4. izvedene selitve v novozgrajene objekte Policije, 
vključno z IKT sistemi in opremo 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o izvedenih selitvah 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije o selitvi IKT 
sistemov in opreme 

5. nižja povprečna starost prevoznih sredstev policije 
v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o povprečni starosti vozil 
policije 

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Direktorata za logistiko o številu vseh vozil in 
številu belo-modro-rumenih vozil v specializiranih 
enotah policije 
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6.6. Vzpostavitev modela ocenjevanja varnostnih razmer v policiji 

Podlaga 

− Temeljni usmeritvi MNZ [osma in deveta alinea 6. strateškega cilja], da policija 
mora:  
− razviti in izvajati celovit model ocenjevanja varnostnih razmer ter merjenja 

uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti na vseh področjih dela policije, pri 
čemer mora z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti zadostne 
kadrovske in računalniške vire s področja analitske dejavnosti [do 2027] in  

− slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, 
nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno nadomestila 
uporabo človeških virov; 

− Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski 
policiji – končno poročilo ciljno raziskovalnega projekta 2012; 

− Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalnovarnostne ogroženosti in 
merjenja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega dela: Pregled tujih 
pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo [Ciljno raziskovalni 
projekt 2021] in 

− deveti in deseti kazalnik 6. srednjeročnega cilja: 
− razvit in v prakso uveden celovit model ocenjevanja varnostnih razmer z 

merjenjem uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije, 
− organizacijska in kadrovska okrepitev analitske dejavnosti v policiji]. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Vodstvo in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije, Uprava 
uniformirane policije in Uprava kriminalistične policije, 

− Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot, 
− Delovna skupina za sistemsko urejenost in kakovost statističnega poročanja, 
− Policijske uprave, 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat. 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalci učinkovanja programa na izboljšanje 

dela policije in varnostnih razmer Način spremljanja [vir podatkov] 

1. razvit teoretični model ocenjevanja varnostnih 
razmer  

− poročila izvajalca ciljno raziskovalnega projekta 
Razvoj celovitih modelov ocenjevanja 
nacionalnovarnostne ogroženosti in merjenja 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti policijskega 
dela: Pregled tujih pristopov, dobrih praks in 
njihova aplikacija za Slovenijo 

2. prilagojen teoretični model  − podatki Generalne policijske uprave, vodstva 

3. vzpostavljena računalniška podpora − podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

4. organizacijsko in kadrovsko okrepljena analitska 
dejavnost v policiji22 

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

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre o 
številu postopkov in zaposlenih na delovnih 
mestih s področja analitske dejavnosti v policiji 

                                                      
22  Kazalnik se nanaša na sistemsko analitsko dejavnost v policiji na državni in regionalni ravni [ne vključuje dejavnosti Centra za 

kriminalistično-obveščevalno dejavnost v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave in oddelkov za 
kriminalistično-obveščevalno dejavnost v sektorjih kriminalistične policije policijskih uprav]. 
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5. zagotovljena ustrezna računalniška in programska 
oprema za ocenjevanje varnostnih razmer v 
policiji  

− spremenjen Pravilnik o merilih za dodeljevanje, 
vzdrževanje in izločitev tehnične opreme MNZ in 
organov v sestavi 

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata in Generalne policijske uprave, 
Urada za informatiko in telekomunikacije o 
številu dobavljene računalniške in programske 
opreme 

6. število izvedenih usposabljanj za uporabo modela 
in število udeležencev 

− podatki izvajalca usposabljanj o številu izvedenih 
usposabljanj in številu udeležencev 

7. izvedena celovita ocena varnostnih razmer na 
državni ravni 

− podatki Generalne policijske uprave [številka in 
datum dokumenta] 
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6.7. Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter 
zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske podpore operativnemu in 
analitičnemu delu policije 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [peta in sedma alinea 3. strateškega cilja, druga, 
peta in dvanajsta alinea 4. strateškega cilja ter deveta in deseta alinea 6. 
strateškega cilja], da policija mora: 
− nadzor prometa ciljno usmeriti v poostreno ukrepanje zoper kršitelje 

cestnoprometnih predpisov, 
− zagotoviti podlage, opremo in druge vire, da bo policija ob uvedbi 

sekcijskega merjenja hitrosti sposobna obravnavati ugotovljene kršitve z 
avtomatsko obdelavo podatkov, 

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

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

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

− slediti tehnološkemu razvoju in spodbujati uporabo umetne inteligence, 
nadgrajevati tehnično opremo, z uporabo katere bo lahko delno 
nadomestila uporabo človeških virov in 

− okrepiti delovanje organizacijske enote, zadolžene za digitalizacijo; 
− Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 –

»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
− Strategija razvoja informacijsko telekomunikacijskega sistema Policije 2021–

2027 št. 385-8/2021 (28-03) z dne 18. januarja 2021; 
− enajsti, dvanajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti kazalnik 6. strateškega 

cilja: 
− prenos prenovljene analitske platfome STALITA v prakso, 
− vzpostavljeno sodelovanje s ponudniki informacijske tehnologije ter 

razvijalci orodij in umetne inteligence za odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete ter zagotovitev njene uporabe v policiji, 

− število usposobljenih strokovnjakov s področja digitalne preobrazbe v 
policiji, 

− nadgradnja dronov z opremo za iskanje oseb, »lifeseeker«23 in 
− nadgrajen sistem TETRA z dodatnimi baznimi postajami. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije 

Sodelujoči 
− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote,  
− policijske uprave in  
− pogodbeni izvajalci 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. delež razpoložljivosti informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov 

− podatki iz letnega poročila o delu policije in 
Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije  

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

− Generalne policijske uprave, Urada za informatiko 
in telekomunikacije, in sicer: 
− letna poročila o pridobivanju premične opreme 
− realizacija letnih internih finančnih načrtov 

                                                      
23  Tj. specialna oprema za iskanje pogrešanih oseb. 
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3. nadgrajen in optimiziran digitalni radijski sistem 
policije 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

4. dokončana in posodobljena nova platforma CEPIS 
− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 

informatiko in telekomunikacije 
5. število prenovljenih in migriranih aplikativnih 

sklopov na novo platformo CEPIS 
− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 

informatiko in telekomunikacije 
6. število novih informacijskih in telekomunikacijskih 

storitev [področje migracij, umetne inteligence …] 
in njihovih uporabnikov 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

7. število zaznanih vdorov in poskusov vdorov v 
ITSP 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

8. število prenovljenih video-nadzornih sistemov na 
policijskih objektih in nadgrajeno tehnično 
varovanje državne meje 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

9. ustrezno okrepljena flota dronov in vzpostavljen 
sistem protidronske obrambe 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 

10. vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit 
System [EES] in nacionalna rešitev European 
Travel Information and Authorisation System 
[ETIAS] ter izvedba projekta Interoperabilnost EU 
sistemov 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije in agencije eu-
Lisa 

11. prenovljena elektronska obravnava tajnih 
podatkov 

− podatki Generalne policijske uprave, Urada za 
informatiko in telekomunikacije 
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7. KREPITEV UGLEDA POLICIJE 

Nosilca cilja Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije in Policijska 
akademija 

Sonosilci Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava uniformirane 
policije, Uprava za policijske specialnosti in Urad za informatiko in telekomunikacije 

Kazalniki uresničevanja cilja24  Način spremljanja 
− stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob 

zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 
presega povprečno stopnjo zadovoljstva iz 
predhodnih merjenj organizacijske klime  

− podatki Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije o rezultatih organizacijske klime v letih 
2023, 2025 in 2027 

− posodobljena promocija poklica 
− podatki generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije o pripravljeni novi 
strategiji promocije zaposlovanja 

− vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo prijave, 
ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policija 

− vzpostavljeni oddelki za notranje preiskave in 
integriteto tudi na Policijskih upravah Kranj, 
Murska Sobota in Nova Gorica 

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

− vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje 
strokovnega znanja policistov, pri čemer je 
najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega 
manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju 
ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja  

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Policijske 
akademije o številu: 
− policistov, ki bi morali opraviti preverjanje,  
− policistov, ki so se strokovnega preverjanja 

udeležili,  
− policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov 

usposabljanja niso udeležili 
− policistov, ki so bili neuspešni, in  
− in o izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso 

uspešno opravili 

− posodobljeno izvajanje notranjega nadzora v 
policiji 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

− uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih 
aktivnosti policistov v prostem času 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

− stopnja zaupanja v policijo ob zaključku 
srednjeročnega obdobja v letu 2027 dosega 
povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah 
Evropske unije 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
− rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave 

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

− rezultatov javnomnenjske raziskave o 
povprečni stopnji zaupanja v državah članicah 
Evropske unije 

− zagotovljeni pogoji za delovanje Muzeja 
slovenske policije 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: 

                                                      
24  Kazalnik uresničevanja cilja zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih pojavov uslužbencev policije v prvih petih letih 

zaposlitve v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem je bil iz vsebinskih razlogov premeščen v 6. strateški cilj. 
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− obdobnega [polletnega stanja] pregledov 
stanja ter 

− polletnih in letnih poročil o ugotovitvah. 
− zagotovljeni pogoji za delovanje Policijskega 

orkestra 
− podatki Generalne policijske uprave, Službe 

generalnega direktorja policije 
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7.1. Izboljšanje socialne klime ter krepitev organizacijske in profesionalne kulture 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [prva in druga alinea 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
− izboljšati socialno klimo in krepiti organizacijsko kulturo, ki izhaja iz vrednot 

in vrlin policijskega dela, 
− spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos 

do oseb v policijskih postopkih;  
− Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
− Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030; 
− prvi kazalnik 7. strateškega cilja: stopnja zadovoljstva zaposlenih v policiji ob 

zaključku srednjeročnega obdobja v letu 2027 presega povprečno stopnjo 
zadovoljstva iz predhodnih merjenj organizacijske klime. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

− Odbor za integriteto in etiko v policiji, 
− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
− policijske uprave in 
− vsi zaposleni 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. boljši/ugodnejši rezultati raziskav o organizacijski 
klimi v policiji 

− podatki Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov organizacijske 
klime v letih 2023, 2025 in 2027 

2. število predlaganih izboljšav v letih 2023, 2025 in 
2027 

− predlogi Generalne policijske uprava, Policijske 
akademije na podlagi rezultatov organizacijske 
klime v letih 2023, 2025 in 2027 

3. število izvedenih predlogov iz let 2023 in 2025 
− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 

akademije na podlagi spremljanja realizacije 
predlaganih izboljšav 

4. število in vrsta izvedenih delavnic v okviru projekta 
Krepitve dobrih medsebojnih odnosov in 
dobronamerne solidarnosti ter druge delavnice s 
področja socialnih veščin ter število udeležencev 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije o številu po policijskih enotah in 
udeležencih 

5. število pomoči pri urejanju medsebojnih odnosov − podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

6. število upravljanj konfliktov in mediacije 
− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 

akademije 
7. število pomoči in informacij o ukrepih v zvezi z 

varovanjem dostojanstva na delovnem mestu, 
diskriminaciji ali trpinčenju na delovnem mestu 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 
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7.2. Povečanje ugleda policije v javnosti, zaupanja javnosti v policijo in zadovoljstva z 
njenim delom  

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [druga, peta, šesta in sedma alineja 7. strateškega 
cilja, deveta alineja 4. strateškega cilja ter druga in četrta alineja 5. 
strateškega cilja], da policija mora:  
− spodbujati spoštljive medsebojne donose v policiji in krepiti spoštljiv odnos 

do oseb v policijskih postopkih, 
− povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim 

izvajanjem nalog policije, 
− krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami,  
− v kriznih razmerah svoje aktivnosti osredotočiti na nudenje pomoči ljudem, 
− okrepiti delo vodij policijskih okolišev na zunanjih mejah za zagotavljanje 

varnosti in povečanje občutka osebne varnosti obmejnega prebivalstva, 
− zagotoviti redno prisotnost vodij policijskih okolišev med lokalnim 

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

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

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

− Strategija razvoja policije na področju raziskovalne dejavnosti 2022–2030 in 
− petnajsti kazalnik 1. strateškega cilja in osmi kazalnik 7. strateškega cilja: 

− uvedba kazalnika zadovoljstva ljudi s preiskovanjem najzahtevnejših 
kaznivih dejanj in zaupanja v delo Nacionalnega preiskovalnega urada v 
javnomnenjske raziskave in je dosežena ocena zaupanja najmanj 4 ter 

− stopnja zaupanja v policijo ob zaključku srednjeročnega obdobja v letu 
2027 dosega povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah Evropske 
unije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Uprava 
uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, 

− Delovna skupina za raziskovalno dejavnost in 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne 

naloge 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

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

1. posodobljen vprašalnik javnomnenjske raziskave − podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 

2. višja povprečna ocena zaupanja v delo policije, 
zadovoljstva z delom in ugleda policije v 
primerjavi s prejšnjim merjenjem 

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

3. dosežena stopnja zaupanja ljudi v delo 
Nacionalnega preiskovalnega urada ter stopnja 
zadovoljstva z delom policije pri preiskovanju 
najhujših kaznivih dejanj in pri pomoči policije 
ljudem v kriznih razmerah 

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

4. boljša ocena občutka osebne varnosti [zlasti 
obmejnega prebivalstva] 

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

5. primerjava stopnje zaupanja v policijo v primerjavi 
s povprečno stopnjo zaupanja v državah članicah 
Evropske unije v letih 2024 in 2026 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
− rezultatov izvedene javnomnenjske raziskave 

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

− rezultatov javnomnenjske raziskave o povprečni 
stopnji zaupanja v državah članicah Evropske 
unije 
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7.3. Zagotovitev boljše usposobljenosti in opremljenosti policistov za zakonito in strokovno 
opravljanje nalog ter dosledno odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [enajsta alinea 6. strateškega cilja in peta, osma, 
deveta in dvanajsta alinea 7. strateškega cilja], da policija mora:  
− zagotavljati osebna zaščitna sredstva in druga delovna sredstva, ki bodo 

zagotavljala višjo stopnjo zaščite policistom,  
− povečati ugled s strokovno neodvisnim, kakovostnim in učinkovitim 

izvajanjem nalog policije, 
− spodbujati prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z borilnimi 

veščinami in podobnimi športi, 
− na učinkovit način in dosledno uporabljati ugotovljene strokovne 

nepravilnosti in pomanjkljivosti nadzornih mehanizmov pri izvajanju 
policijskih nalog ali uporabi policijskih pooblastil, cilj je te nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpraviti, in 

− uvesti obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov na način, 
ki omogoča veljavno in zanesljivo preverjanje predpisanega znanja po vzoru 
opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita ter predvideti ukrepe za 
morebitne primere, kadar policist preverjanja ne bi uspešno opravil; 

− Človekove pravice v policijskih postopkih – obvestilo, dokument Generalne 
policijske uprave, številka 220-146/2009/1 (2151-01), z 19. maja 2009; 

− sedemnajsti kazalnik 6. strateškega cilja ter peti in sedmi kazalnik 7. 
strateškega cilja: 
− vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so opremljeni z osebnimi 

zaščitnimi sredstvi,  
− vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje strokovnega znanja policistov, 

pri čemer je najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega manj kot 10 % 
neuspešnih v prvem preverjanju ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja in 

− uvedba mehanizmov za spodbujanje športnih aktivnosti policistov v prostem 
času. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije  

Sodelujoči 

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

− Kolegij mojstrov, 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat ter Direktorat za policijo in druge 

varnostne naloge, 
− tuji varnostni organi in 
− pristojni nadzorni mehanizmi [varuh človekovih pravic, zagovornik načela 

enakosti ipd.]. 
Obdobje izvedbe 2023–2027 

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

1. vsi policisti, ki opravljajo naloge na terenu, so 
opremljeni z osebnimi zaščitnimi sredstvi  

− podatki Ministrstva za notranje zadeve, 
Sekretariata o številu dobavljenih osebnih 
zaščitnih sredstvih 

− podatki Službe generalnega direktorja policije o 
razdelitvi teh sredstev in standardih uporabe 

2. vzpostavljeno obvezno obdobno preverjanje 
strokovnega znanja policistov, pri čemer je 
najmanj 75 % preverjenih policistov, od tega 
manj kot 10 % neuspešnih v prvem preverjanju 
ter izvedeni ukrepi v primeru neuspešnega 
preverjanja 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije in Policijske 
akademije o številu: 
− policistov, ki bi morali opraviti preverjanje,  
− policistov, ki so se strokovnega preverjanja 

udeležili,  
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− policistov, ki se zaradi opravičljivih razlogov 
usposabljanja niso udeležili 

− policistov, ki so bili neuspešni, in 
− izvedenih ukrepih, ki preverjanja niso uspešno 

opravili 
3. identificirani najpogostejši napadi in ustrezne 

obrambe 
− podatki Službe generalnega direktorja policije o 

identificiranih napadih 
4. število udeležb na posvetih o uporabi borilnih 

veščin v policiji ter sejah Kolegija mojstrov in 
število udeležencev 

− podatki Službe generalnega direktorja policije o 
številu udeležb in udeležencih  

5. pripravljene spremembe in dopolnitve programa 
Izvajanje policijskih pooblastil s praktičnim 
postopkom in samoobrambo, ki spodbujajo 
prostočasne aktivnosti policistov, ki se ukvarjajo z 
borilnimi veščinami in podobnimi športi 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije [številka in datum 
dokumenta] 

6. število poslanih in/ali objavljenih poročil in mnenj 
nadzornih mehanizmov ter dokumentov z 
ugotovitvami pritožbenih postopkov v različnih 
aplikacijah in pripomočkih na intranetu policije 

− podatki Službe generalnega direktorja policije o 
številu navedenih dokumentov 

7. delež utemeljenih pritožb, obravnavanih na 
senatih za pritožbe 

− podatki iz aplikacije Statistika – Letno poročilo - 
nova metodologija – 09 Reševanje pritožb – 
PRIT02  
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7.4. Vzpostavitev varne prijave odklonskih ravnanj in ugotavljanje odgovornosti 

Podlaga 

− Temeljne usmeritve MNZ [četrta, enajsta in trinajsta alinea 7. strateškega cilja], 
da policija mora: 
− vzpostaviti varne mehanizme za podajo prijave, ki zagotavljajo varovanje 

zaupnosti prijavitelja, 
− vzpostaviti osebno odgovornost policistov in njihovih neposrednih vodij za 

opravljanje policijskih nalog ter izvedbo pooblastil in 
− v primeru ugotovljenega morebitnega »policijskega nasilja«, dosledno 

sprožati delovno pravne in druge zakonite ukrepe; 
− zakon o zaščiti prijaviteljev [žvižgačev]25 in  
− tretji kazalnik 7. srednjeročnega cilja: vzpostavljeni varni mehanizmi za podajo 

prijave, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja. 

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

Sodelujoči 
− Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije ter druge 

notranje organizacijske enote, 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. dosledno ugotavljanje osebne odgovornosti 
policistov in njihovih vodij za opravljanje 
policijskih nalog ter izvedbo pooblastil 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. dosledno izvajanje delovno pravnih in drugih 
zakonitih ukrepov pri ugotovljenem prekoračitvi 
policijskih pooblastil z elementi nasilja 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. vzpostavljen varni mehanizmi za podajo prijave, ki 
zagotavljajo varovanje zaupnosti prijavitelja [po 
sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev] 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

 
 
  

                                                      
25  Predlog zakona je bil med pripravo Srednjeročnega načrta in dela policije za obdobje 2023–2027 še v usklajevanju. 

Predlagatelj je Ministrstvo za pravosodje.  
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7.5. Krepitev sodelovanja z [večkulturnimi] skupnostmi in nevladnimi organizacijami 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [šesta alinea 7. strateškega cilja], da policija mora: 
− krepiti sodelovanje s skupnostmi, vključno z nevladnimi organizacijami; 

− Zakon o nalogah in pooblastilih policije; 
− Zakon o organiziranosti in delu v policiji; 
− Pravila policije; 
− Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 

»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
− Policijsko delo v skupnosti – usmeritve za delo policije št. 2214-41/2012/4 

(207-07) z dne 6. marca 2013; 
− Akcijski načrt za implementacijo usmeritev MNZ št. 0602-31/2021/1 z dne 

11. avgusta 2021 in št. 095-1/2021/66 (211-01) z dne 12. januarja 2022; 
− Akcijski načrt za vzdrževanje JRM na območjih z večetnično skupnostjo št. 

223-3/2021/8 (2111-03) z dne 3. marca 2021; 
− Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 

2021–2030. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije in Uprava 
kriminalistične policije, 

− Delovna skupine za delo Policije v večkulturni družbi in s subkuturnimi 
skupinami, policijske uprave in policijske postaje, 

− vladne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z romsko skupnostjo ter 
− lokalne skupnosti in civilne iniciative 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število preventivnih aktivnosti v večkulturnih 
skupnostih 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
− podatkov iz aplikacije Statistika – Tekoča 

statistika – Zbirniki – Preventivne aktivnosti – 
PREAK01,  

− poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in 
drugih njihovih podatkov,  

− spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz 
Nacionalnega programa ukrepov za Rome 
2021–2030, 

− spremljanja problematike na sestankih Delovne 
skupine za delo Policije v večkulturni družbi in 
s subkuturnimi skupinami 

2. število udeležb predstavnikov policije na sejah 
varnostnih sosvetov, posvetovalnih telesih v 
lokalnih skupnostih in komisijah, ki se nanašajo 
na večkulturno družbo 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije na podlagi: 
− poročanj policijskih uprav po akcijskih načrtih in 

drugih njihovih podatkih, 
− spremljanja uresničevanja ciljev Policije iz 

Nacionalnega programa ukrepov za Rome 
2021–2030 

3. število sodelovanj z nevladnimi organizacijami − podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije 
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7.6. Zagotovitev zahtevanih pogojev za delovanje Muzeja slovenske policije 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [štirinajsta alineja 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
− omogočiti širitev policijske muzejske dejavnosti; 

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

− Akcijski načrt za ureditev depojev Muzeja slovenske policije št. 621-
16/2016/13 (262-09) z dne 27. februarja 2017; 

− Strategija razvoja muzejske dejavnosti slovenske policije 2019–2023 št. 621-
8/2018/1 z dne 8. oktobra 2018; 

− Programska naloga za umestitev Muzeja slovenske policije v objekt Kotnikova 
8, Ljubljana z dne 19. septembra 2019; 

− Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
− Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
− Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega 

gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje 
državne javne službe muzejev in 

− deveti kazalnik 7. srednjeročnega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje 
Muzeja slovenske policije. 

Nosilec Generalna policijska uprava, Policijska akademija 

Sodelujoči − Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote ter 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za logistiko in Sekretariat 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. zagotovljeni zahtevani pogoji za delovanje Muzeja 
slovenske policije 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije, Muzeja slovenske policije na podlagi: 
− obdobnega [polletnega stanja] pregleda 

stanja ter 
− polletnih in letnih poročil o ugotovitvah 

2. pripravljena nova strategija razvoja muzejske 
dejavnosti slovenske policije za obdobje 2024–
2028 

− podatki Generalne policijske uprave, Policijske 
akademije [številka in datum dokumenta] 
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7.7. Promocija policijskega orkestra 

Podlaga 

− Temeljna usmeritev MNZ [petnajsta alineja 7. strateškega cilja], da policija 
mora: 
− izboljšati pogoje delovanja Policijskega orkestra in promovirati njegovo 

sodelovanje na kulturnih dogodkih tako na lokalni kot državni ravni in 
− deseti kazalnik 7. strateškega cilja: zagotovljeni pogoji za delovanje 

Policijskega orkestra. 
Nosilec Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije 

Sodelujoči 

− Generalna policijska uprava, notranje organizacijske enote, 
− policijske uprave in policijske postaje, 
− Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat in Direktorat za logistiko 
− Protokol Republike Slovenije in drugi zunanji deležniki 

Obdobje izvedbe 2023–2027 
Kazalniki učinkovanja programa na delo 

policije in varnostne razmere Način spremljanja [vir podatkov] 

1. število koncertov Policijskega orkestra, ter 
nastopov na proslavah in kulturnih prireditvah  

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

2. število nastopov Policijskega orkestra na 
protokolarnih dogodkih  

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

3. število nastopov Policijskega orkestra na 
komemoracijah in pogrebih  

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

4. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z novimi ali preurejenimi 
prostori 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

5. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za 
nabavo novih glasbenih inštrumentov 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 

6. zagotovitev boljših pogojev za delovanje 
Policijskega orkestra z zagotovitvijo sredstev za 
nabavo ostale opreme [oprema prostorov, drobni 
in potrošni material] 

− podatki Generalne policijske uprave, Službe 
generalnega direktorja policije 
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PRILOGA 1: KADROVSKA PROJEKCIJA POLICIJE ZA OBDOBJE 2023–2027 
 
 
Od leta 2018 je opazen naraščajoč trend števila zaposlenih v Policiji. K temu je največ prispeval večji 
vpis novih generacij kandidatov za policiste Višje policijske šole, ki se je iz 100 kandidatov na generacijo 
povečal na 200 v letu 2020 in na 300 v letu 2021. Z ohranjanjem takšnega števila načrtovanih zaposlitev 
kandidatov se skuša nevtralizirati vpliv negativne fluktuacije. 
 
V naslednjih petih letih bo potrebno posebno pozornost nameniti digitalizaciji, tako digitalizaciji internih 
delovnih procesov, kot tudi digitalizaciji javnih storitev. Do leta 2030 naj bi bile vse ključne javne storitve 
na spletu in kar 80 odstotkov državljanov naj bi uporabljalo digitalno identifikacijo. Digitalno okolje pa 
mora biti varno in zaščiteno. Digitalna preobrazba gospodarstva ter javnega sektorja in javne uprave je 
ena od štirih prioritetnih razvojnih področij slovenskega načrta za okrevanje in odpornost [NOO], ki je 
bil predložen Evropski komisiji.  
 
Policija si obeta, da bo z že uspešno prijavljenimi projekti na tem področju dobila del finančnih sredstev. 
Digitalizacija je tako bistvenega pomena za srednjeročni in dolgoročni razvoj policije, v luči omogočanja 
ključnih storitev prek spleta, kot tudi zagotavljanja varnosti v spletnem okolju. Nove tehnologije in 
pripomočki, ki olajšujejo delo tako policiji kot njenim zaposlenim, pa po drugi strani zahtevajo ustrezne 
kompetence. Zato bo v prihodnje treba poiskati še dodatne mehanizme za vzpostavitev stimulativnega 
delovnega okolja zlasti na področju digitalizacije, tako za mlade, ki šele vstopajo na trg dela, kot za 
izkušene strokovnjake, da bo fluktuacija kadrov ob koncu srednjeročnega obdobja pozitivna. V tej luči 
je še kako pomembna priprava strategije promocije zaposlovanja v policiji. 
 
Policija si bo morala prizadevati za znižanje povprečne starosti zaposlenih v policiji, hkrati pa prilagajati 
tako delovno okolje kot storitve starajoči se družbi. 
 
Po podatkih centralne kadrovske evidence se vsako leto upokoji povprečno 95 javnih uslužbencev. 
Število drugih prenehanj delovnega razmerja se sicer iz leta v leto spreminja, vendar je njihovo 
povprečno število okoli 130, mnogo manj kot jih izpolnjuje pogoje. Podatki o številu javnih uslužbencev, 
ki izpolnjujejo enega od pogojev za upokojitev, so predstavljeni v nadaljevanju. V številu javnih 
uslužbencev, ki v letu 2023 dosegajo pogoje za upokojitev, so zajeti javni uslužbenci, ki bodo v letu 
2023 dosegli pogoje, kot tudi javni uslužbenci, ki te pogoje že izpolnjujejo v času priprave tega načrta. 
Zato je številka za leto 2023 v vseh preglednicah tako visoka. 
 
Če se pogoji za upokojitev v naslednjih petih letih ne bodo spreminjali, lahko policija pričakuje od 220 
do 230 vseh prenehanj delovnih razmerij na leto. 
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Število javnih uslužbencev v obdobju 2023–2027, ki bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev na podlagi 
27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju [ZPIZ-2] 26, po notranjih organizacijskih 
enotah Generalne policijske uprave in policijskih upravah  
 

Upokojitve na podlagi 27. členaZPIZ-2 
Leto 

2023 2024 2025 2026 2027 
Policija 1  0  0 1 3 
Služba generalnega direktorja policije 1 6 3 2 3 
Center za varovanje in zaščito 5 4 4 12 8 
Nacionalni forenzični laboratorij 3  0 1 1 1 
Policijska akademija 8 2 11 3 9 
Specialna enota 1 2 3 4 4 
Uprava avtocestne policije  0  0  0  0 2 
Uprava kriminalistične policije 5 6 8 9 9 
Uprava uniformirane policije 3 2 8 6 6 
Uprava za policijske specialnosti 4 3 2 4 2 
Urad za informatiko in telekomunikacije 6 5 3 12 7 
Policijska uprava Celje 13 13 21 28 34 
Policijska uprava Koper 10 16 21 31 18 
Policijska uprava Kranj 6 5 7 10 13 
Policijska uprava Ljubljana 20 4 17 23 24 
Policijska uprava Maribor 27 16 23 23 50 
Policijska uprava Murska Sobota 15 14 14 12 14 
Policijska uprava Nova Gorica 9 8 5 12 6 
Policijska uprava Novo mesto 12 14 9 28 17 
Skupaj 149 120 160 221 230 

 
 
Število javnih uslužbencev v obdobju 2023–2027, ki bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev na podlagi 
399. člena ZPIZ-227, po notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske uprave in policijskih 
upravah  
 

Upokojitve na podlagi 399. člena ZPIZ-2 
Leto 

2023 2024 2025 2026 2027 
Policija 7 1 0 2 1 
Služba generalnega direktorja policije 28 3 4 5 2 
Center za varovanje in zaščito 45 8 7 11 7 
Nacionalni forenzični laboratorij 15 3 5 3 2 
Policijska akademija 41 5 3 2 4 
Specialna enota 22 3 3 2  0 
Uprava avtocestne policije 5 1 2 1 1 
Uprava kriminalistične policije 54 7 6 10 10 
Uprava uniformirane policije 24 9 5 3 3 
Uprava za policijske specialnosti 19 4 3 7  0 
Urad za informatiko in telekomunikacije 25 8 5 3 7 
Policijska uprava Celje 117 17 21 18 8 
Policijska uprava Koper 94 22 15 20 17 
Policijska uprava Kranj 66 9 13 14 9 
Policijska uprava Ljubljana 100 22 24 29 25 
Policijska uprava Maribor 163 35 26 29 16 
Policijska uprava Murska Sobota 84 21 10 11 12 
Policijska uprava Nova Gorica 50 4 8 7 16 
Policijska uprava Novo mesto 86 16 20 17 21 

                                                      
26  V 27. členu ZPIZ-2 so opredeljeni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
27  V 399. členu ZPIZ-2 je določeno postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po posebnih 

predpisih. 
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Skupaj 1.045 198 180 194 161 
Število javnih uslužbencev v obdobju 2023–2027, ki bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev na podlagi 
204. člena ZPIZ-228, po notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske uprave in policijskih 
upravah  
 

Upokojitve na podlagi 204. člena ZPIZ-2 
Leto 

2023 2024 2025 2026 2027 
Policija 10  0  0 1 1 
Služba generalnega direktorja policije 36 2 7 3 2 
Center za varovanje in zaščito 78 12 12 16 10 
Nacionalni forenzični laboratorij 11 7 3 6 3 
Policijska akademija 52 10 5 8 7 
Specialna enota 36 0 1 4 7 
Uprava avtocestne policije 10  0 1 5 2 
Uprava kriminalistične policije 79 7 15 19 10 
Uprava uniformirane policije 43 8 8 4 13 
Uprava za policijske specialnosti 32 1 2 2 5 
Urad za informatiko in telekomunikacije 4  0 2 1  0 
Policijska uprava Celje 176 18 32 19 30 
Policijska uprava Koper 153 30 28 25 29 
Policijska uprava Kranj 115 10 16 15 14 
Policijska uprava Ljubljana 183 26 27 34 43 
Policijska uprava Maribor 251 36 22 20 34 
Policijska uprava Murska Sobota 128 9 11 17 17 
Policijska uprava Nova Gorica 79 9 10 16 9 
Policijska uprava Novo mesto 160 27 23 18 19 
Skupaj 1.636 212 225 233 255 

 
 
Število javnih uslužbencev v obdobju 2023–2027 po letih, ko dosežejo prvega izmed pogojev za 
upokojitev, ter po notranjih organizacijskih enotah Generalne policijske uprave in policijskih upravah  
 
Leto doseganja prvega izmed pogojev za 
upokojitev 

Leto 
2023 2024 2025 2026 2027 

Policija 10 1  0  0 1 
Služba generalnega direktorja policije 37 5 7 4  0 
Center za varovanje in zaščito 80 11 13 17 11 
Nacionalni forenzični laboratorij 18 5 2 5 2 
Policijska akademija 57 11 6 8 10 
Specialna enota 37  0 2 3 7 
Uprava avtocestne policije 10  0 1 5 3 
Uprava kriminalistične policije 82 8 15 19 10 
Uprava uniformirane policije 47 7 9 5 17 
Uprava za policijske specialnosti 34 1 2 4 4 
Urad za informatiko in telekomunikacije 26 8 4 3 11 
Policijska uprava Celje 188 25 37 28 40 
Policijska uprava Koper 161 35 34 30 32 
Policijska uprava Kranj 122 12 17 17 17 
Policijska uprava Ljubljana 203 27 34 45 47 
Policijska uprava Maribor 274 46 24 28 48 
Policijska uprava Murska Sobota 142 17 15 18 22 
Policijska uprava Nova Gorica 88 12 13 17 10 
Policijska uprava Novo mesto 173 33 31 22 22 
Skupaj 1.789 264 266 278 314 

 
                                                      
28  V 204. členu ZPIZ-2 so opredeljeni pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine. 
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Kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 za Policijo predvideva 8.257 zaposlitev. S sklepom Vlade Republike 
Slovenije št. 10002-9/2021/30 z dne 13. maja 2022 je bila v okviru dovoljenega števila zaposlitev za 
posamezni organ državne uprave določena posebna kvota dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena 
izključno zaposlitvam pripravnikov. V skladu s sedmo točko omenjenega sklepa se preseganje 
dovoljenega števila zaposlenih zaradi zaposlitve kandidatov za policiste ne šteje kot preseganje 
kadrovskega načrta. 
 
Trenutno je v kadrovski načrt Policije vštetih 8.377 zaposlitev, kar predstavlja 101,5 odstotno realizacijo 
kadrovskega načrta. Ker pa je med zaposlenimi trenutno29 389 kandidatov za policiste, glede na 
navedeno določbo sklepa vlade kadrovski načrt ni presežen. S predvidenimi novimi zaposlitvami je 
načrtovano popolnjevanje prostih delovnih mest, nastalih z negativno fluktuacijo. Skupno število 
zaposlenih bo tako ostalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih po kadrovskem načrtu. 
 
 
Izobraževanje po višješolskem programu Policist 
 
Višješolski študijski program Policist se izvaja od leta 2013, in sicer v povezavi z realizacijo 110. člena 
Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Na izobraževanje je bilo do julija 2022 napotenih 12 generacij 
izrednih študentov, to je 1.127 javnih uslužbencev, od katerih je izobraževanje zaključilo 739 javnih 
uslužbencev. V študijskem letu 2022/2023 Policija načrtuje vpis še preostalih policistov, ki morajo 
pridobiti izobrazbo na podlagi tega zakonskega člena. 
 
Poleg navedenega se po višješolskem programu Policist izobražujejo tudi novo zaposleni kandidati za 
policiste, ki dvoletni program obiskujejo redno. Do julija 2022 je izobraževanje zaključilo pet generacij, 
in sicer 428 rednih študentov. Trenutno je na redno izobraževanje vpisanih 389 študentov [165 iz šeste 
in 224 iz sedme generacije]. Oktobra 2022 je z izobraževanjem začela 8. generacija rednih študentov, 
izobraževanje pa je konec septembra 2022 zaključila 6. generacija.  
 
 
Načrt zaposlovanja 
 
Zaradi povečanega obsega dela in upokojitev ter drugih prekinitev delovnega razmerja bo policija 
predvidoma vsako leto sklenila delovno razmerje za določen čas s 300 kandidati na podlagi javne objave 
za sklenitev delovnega razmerja s kandidati za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski 
program Policist. Prav tako bo na podlagi izkazanih potreb izvedena javna objava za več delovnih mest 
policist SR – kandidat VODO za varovanje objektov državnih organov. Po uspešno zaključenem 
usposabljanju oziroma izobraževanju bo z njimi sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.  
 
Glede na potrebe bodo objavljene javne objave oziroma javni natečaji za prosta delovna mesta v 
posameznih organizacijskih enotah Policije. Na ta način se bo skušalo v kar največji meri ohranjati število 
zaposlenih in s tem vzdrževati pogoje za nemoteno delovanje organa. 
  

                                                      
29  Ob pripravi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2023–2027. 
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PRILOGA 2: PROJEKCIJA INVESTICIJ IN NABAV OPREME V POLICIJI ZA OBDOBJE 2023–2027 
 
 
Policija bo investicije in nabavo opreme prilagodila dodeljenim proračunskim sredstvom, vendar bi bilo 
treba za njeno nemoteno delovanje zagotoviti naslednja sredstva na letni ravni: 
 
A. za opremljanje, prevozna sredstva in posebna tehnična sredstva: 
 

− 7,5 milijona evrov letno za nabavo osebne in dopolnilne opreme za pripadnike policije, 
in sicer za nakupe delov nove policijske uniforme, inšpektorske policijske uniforme, posebnih in 
dopolnilnih delov uniform, civilnih službenih oblek za policiste, delovnih oblek za neuniformirane 
policiste, za opremljanje novo sprejetih policistov, za nabavo specialne osebne opreme in 
zagotovitev minimalnih zalog osebne opreme v skladišču za zamenjave poškodovanih in iztrošenih 
delov uniforme.  

Izhodišči za izračun letnega zneska sta bili: petletno povprečje nabavljene osebne in dopolnilne 
opreme 2017–2021 ter potrebe, ki so vključene v podlage za predlog proračuna za leta 2022, 
2023 in 2024. Policija potrebuje več sredstev na letni ravni glede na izhodišča. Znesek je v 
primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem višji tudi zaradi spremenjenih razmer na trgu in višjih 
cen; 

 
− 1,0 milijona evrov letno za nabavo zaščitne opreme, in sicer za nakup skladno z zahtevami 

Pravilnika o tehnični opremi Ministrstva za notranje zadeve in organov v sestavi – popolnitev enot 
z JRM opremo in menjavo zaščitne opreme glede na roke uporabe.  

Višina sredstev je nekoliko nižja v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem, ker so bili glavni 
nakupi opreme z balistično zaščito že opravljeni. Njihova življenjska doba je 10 let, zato se 
potrebna sredstva na letni ravni ocenjuje na 1,0 milijon evrov, skupno v obdobju 2023–2027 pa 
na 5,0 milijonov evrov; 
 

− 1,5 milijona evrov letno za nabavo oborožitve, streliva in plinskih sredstev, in sicer je 
pri oborožitvi predvidena nabava dolgocevnega orožja, ostrostrelnih pušk, rezervnih delov za 
oborožitveno opremo, pištol za kriminaliste in namerilnih naprav.  

Izračun letnega zneska temeljni na petletnem povprečju nabav v obdobju 2017–2021 in potrebah, 
ki so vključene v podlage za predlog proračuna za leto 2022; 
 

− 10,0 milijona evrov letno za nabavo prevoznih sredstev za obnovo voznega parka, in 
sicer za: specialna patruljna motorna kolesa, osebna in kombinirana vozila, civilna osebna in 
kombinirana vozila, terenska vozila, tovorna vozila in ostala specialna prevozna sredstva za 
operativno izvajanje nalog policije ter druga prevozna sredstva.  

Izhodišča za izračun letnega zneska so bila: petletno povprečje nabavljenih prevoznih sredstev v 
obdobju 2017–2021, potrebe, ki so vključene v podlage za predlog proračuna za leto 2022 in 
sprejeta investicijska dokumentacija za obdobje 2022–2026 za področje prevoznih sredstev. 
Potrebna sredstva na letni ravni so višja v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem zaradi 
spremenjenih razmer na trgu prevoznih sredstev in pomanjkanja polprevodnikov; 

 
− 6,0 milijona evrov za nabavo novih patruljnih čolnov: v pripravi je investicijska 

dokumentacija za nakup novih patruljnih čolnov za Postajo pomorske policije Koper v obdobju 
2023–2026 po sistemu 1+1 s predvideno opremo za nemoteno in učinkovito delo policistov na 
morju [tudi za izvajanje tistih nalog, ki jih z obstoječima čolnoma trenutno ne morejo izvesti].  

 
− 1,9 milijona evrov letno za nabavo vseh posebnih tehničnih sredstev: tehničnih 

pripomočkov, tehničnih naprav in opreme za opazovanje, odkrivanje predmetov, rentgenskih 
naprav in robotov, prisilnih sredstev, potapljaške, alpinistične in jamarske opreme, opreme 
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Specialne enote, pasivizatorjev, službenih živali, opreme Centra za varovanje in zaščito, učnih 
sredstev, didaktičnih pripomočkov za izvajanje izobraževalnega procesa in vadbenih elementov 
za utrjevanje psihofizičnih sposobnosti ipd. Nabavljala se bodo tudi posebna tehnična sredstva za 
nadzor terena iz zraka [brezpilotnih zrakoplovov], za obrambo pred zračnimi plovili v 
nekontroliranem zračnem prostoru in za iskanje pogrešanih oseb.  

Izhodišča za izračun letnega zneska so bila petletno povprečje podatkov nabavljenih posebnih 
tehničnih sredstev v obdobju 2017–2021, potrebe, ki so vključene v podlage za predlog proračuna 
za leta 2022, 2023 in 2024 ter sprejeta investicijska dokumentacija za obdobje 2021–2025 za 
področje posebnih tehničnih sredstev. Potrebna sredstva na letni ravni so višja v primerjavi s 
predhodnim petletnim obdobjem, ker Policija potrebuje več tovrstne opreme;  

 
 

B. za nabavo opreme: 
 
− 3,6 milijona evrov letno za nadgradnjo in vzdrževanje helikopterjev, in sicer je leta 2023 

predviden nakup transportnega helikopterja v višini 16,0 milijona evrov [avans v višini 3,0 milijona 
evrov v letu 2022]. Načrtovani so še nakupi drugih helikopterjev [šolski] ter vgradnja kamere v 
helikopter AW169; 

 
− 1,2 milijona evrov letno za nabavo opreme za kriminalistično policijo, in sicer za nakup 

in nadgradnjo specialne video opreme, nakup in nadgradnjo specialne avdio-video opreme, nakup 
opreme za izvajanje tajnega opazovanja ter za orodja in tehnično opremo za izvajanje prikritih 
preiskovalnih ukrepov po 149.a in 151, 155a. členu Zakona o kazenskem postopku in po Zakonu 
o zaščiti prič, za posodobitev in nabavo računalniške, mrežne in licenčne opreme, za razširitev 
funkcionalnosti sistema za nadzor elektronskih komunikacij, za nabavo opreme za ogrožene 
delavce policije, nakup zmogljive strežniške opreme za pregledovanje zaseženih digitalnih 
podatkov in opreme za kriminalistično tehniko; 

 
− 2,1 milijona evrov za nadgradnjo in posodobitev opreme Nacionalnega forenzičnega 

laboratorija, in sicer 0,5 milijona evrov integralnih proračunskih sredstev letno v obdobju 2023–
2025 in 0,6 milijona evrov integralnih proračunskih sredstev letno v obdobju 2026–2027 ter skoraj 
dodatnih 2,0 milijona evrov za obdobje 2023–2027 iz Sklada za notranjo varnost [ISF]. Sredstva 
so potrebna za nadgradnjo in posodobitev iztrošene opreme v oddelkih Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija. Iz Sklada za notranjo varnost [ISF] so zagotovljena sredstva za 
investicije in posodobitev opreme v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju in oddelkih 
kriminalistične tehnike policijskih uprav; 

 
− 0,7 milijona evrov letno za nakup opreme za nadzor prometa, in sicer: laserskih skenerjev 

za ogled prometnih nesreč, sistemov PROVIDA, alkoskopov, kovčkov za ogled prometnih nesreč, 
opreme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, opreme za nadzor tovornega prometa, 
programske opreme za nadzor digitalnih tahografov, ročnih etilometrov, laserskih merilnikov 
hitrosti, doplerskih merilnikov hitrosti, sekcijskega merjenja hitrosti, opreme za videonadzor 
prometa, dodatne opreme za stacionarne merilnike hitrosti in sistema za vožnjo v rdečo luč; 

 
− 15,9 milijona evrov letno za nakup informacijsko telekomunikacijske [ITK] opreme, 

od tega:  

− 1,6 milijona evrov letno za nakup opreme za zaščito podatkov, opreme za izvajanje 
protiprisluškovalnih pregledov, sistemov za preprečevanje vdorov v informacijski 
telekomunikacijski sistem policije [ITSP], naprav za zaščito in protivirusne zaščite, sistemov za 
upravljanje varnosti, avtomatizacijo in odziv ter beleženje dnevniških zapisov; 

− 2,3 milijona evrov letno za nakup opreme za komunikacije, varovanje in nadzor, opreme za 
videonadzor policijskih objektov in tehnično varovanje policijskih objektov, akcijskih prenosnih 
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video kompletov, avdio kompletov za prostoročno komuniciranje na terenu ter za izgradnjo 
kabelskih povezav in ožičenj itd.; 

− 12,5 milijona evrov letno [od tega je 4,0 milijone evrov integralnih proračunskih sredstev, 
preostalo pa so sredstva Evropske unije] za nakup računalniške in programske opreme, 
informacijske terminalne opreme in distribuirane strežniške opreme, centralnega računalnika 
s periferno opremo, primarnega in sekundarnega strežniškega sistema Generalne policijske 
uprave, za novo razvojno platformo, licenčnine in programsko opremo v okviru Microsoft EA 
in HCL ter IBM ESSO30, prenovo nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema 
[NS.SIS], zagotavljanje širokopasovnega omrežja, nakup opreme za mobilno komuniciranje in 
fiksno govorno omrežje, dokončanje CEPIS – zasebnega oblaka Policije, za nadaljnji razvoj 
aplikacije ePolicist-a, za vzpostavitev infrastrukture in razvoj in za implementacijo projektov 
Evropske unije v sklopu interoperabilnosti; 

 
 
C. za gradbene investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, in sicer: 
 

− za zagotavljanje normalnega cikla investicijskega vzdrževanja objektov policije bi bilo treba 
vsako leto zagotoviti približno 3,0 milijone evrov [skupaj predvidoma 15 milijonov evrov]; 

 
− v skladu z noveliranim Strateškim načrtom zagotavljanja poslovnih prostorov za Policijo:  

− za zagotovitev poslovnih prostorov notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave; 

− za izgradnjo novih policijskih postaj in 

− za energetsko sanacijo objektov policije.  
 
 

D. 0,9 milijona evrov letno ali 4,5 milijona v srednjeročnem obdobju za nakup opreme: 
zamenjuje se dotrajana in okvarjena oprema ali pa se oprema popolnjuje [UPS naprave, klimatske 
naprave, pisarniška oprema, oprema delavnic, biro-tehnična oprema, druga tehnična oprema, 
izdelava pasjih ut ipd.].  

 
 
E. za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda ter povečevanje stanovanjskega 

fonda: 
 

− za povečevanje stanovanjskega fonda policije je potrebnih dodatnih 6 milijonov evrov 
sredstev. Na območjih, kjer je povpraševanje po službenih stanovanjih največje, bi bilo treba 
kupiti dodatne stanovanjske kapacitete.  
 

− za investicijske obnove 40–50 stanovanj letno bi potrebovali 4 milijone evrov. 
 
 

F. za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov na mejnih prehodih je na letni ravni 
potrebnih 1 milijon evrov oz. 5 milijonov evrov v srednjeročnem obdobju. 

 

  

                                                      
30  Pogodbe IBM, Microsoft in HCL Technologies dane večjim organizacijam, s katerimi se optimizira stroške licenc in storitev. 
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UPORABLJENE KRATICE IN OKRAJŠAVE 
 
 

CEPIS centralni policijski informacijski sistem 
CRP ciljno raziskovalni projekt/-i 
EES sistem vstopa in izstopa [angl. Entry-Exit System] 
EMPACT Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala [angl. European 

Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats] 
ETIAS evropski sistem za potovalne informacije in odobritve [angl. European Travel 

Information and Authorisation System] 
EU Evropska unija 
eu-LISA Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 

na področju svobode, varnosti in pravice [angl. European Union Agency for the 
Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, 
Security and Justice] 

EUROSUR Evropski sistem nadzora meja [angl. European Border Surveillance System] 
IBM ESSO pogodba IBM za večje organizacije, s katero se optimizira stroške licenc in storitev 

[angl. IBM Enterprise Software & Servicing Offering] 
IES Sistem za izmenjavo informacij [angl. Information Exchange System] 
IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
IMPRODOVA Izboljšanje prvega odziva na nasilje v družini [angl. Improving Frontline Responses 

to High Impact Domestic Violence] 
ISCIU Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje [ki deluje v okviru 

Policijske akademije] 
ISF Sklad za notranjo varnost [angl. Internal Security Fond] 
IT informacijska tehnologija 
ITK oprema informacijska in telekomunikacijska oprema 
ITSP informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JRM javni red in mir 
JV jugovzhod 
MS EA Pogodba Microsofta za večje organizacije, s katero se optimizira stroške licenc in 

storitev [angl. Microsoft Enterprise Agreement]  
NCUP Nacionalni center za upravljanje prometa 
NOO Načrt za okrevanje in odpornost 
NPU  Nacionalni preiskovalni urad [enota v Upravi kriminalistične policije Generalne 

policijske uprave] 
NS.SIS nacionalni del schengenskega informacijskega sistema, ki je vzpostavljen v vsaki 

državi članici 
PPIU Policijska/-e postaja/-e za izravnalne ukrepe 
PURES Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
RIAT Digitalno orodje za reintegracijo [angl. Reintegration Assistance Tool] 
RS Republika Slovenija 
SENDM Specializirana enota za nadzor državne meje 
SENP Specializirana enota za nadzor prometa 
SI-CERT nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost [angl. Slovenian Computer 

Emergency Response Team] 
STALITA Analitska platforma, katere prenova je vključena v ciljno raziskovalni projekt Razvoj 

in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno 
platformo [CRP V5-2117] 

Temeljna/-i,-e 
usmeritev/-vi,-ve MNZ 

Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za 
obdobje 2023–2027 št. 007-205/2022/7 (141-02) z dne 30. junija 2022 

TETRA digitalni telekomunikacijski sistem Policije [angl. Terrestrial Tunkng Radio] 
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ZODPol Zakon o organiziranosti in delu v policiji 
ZOPNI Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 
ZPIZ-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
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