REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA
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SREDNJEROČNI NAČRT RAZVOJA IN DELA POLICIJE
ZA OBDOBJE OD LETA 2003 DO 2007

Ljubljana, november 2002

Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje od leta 2003 do 2007 je izdelan na podlagi temeljnih usmeritev za pripravo tega
načrta, ki jih je izdal minister za notranje zadeve v skladu z 2. členom zakona o policiji (Ur. list RS, št. 38/98) in 2. členom pravilnika o
načinu in oblikah izvajanja pooblastil ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in
pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije (Ur. list RS, št. 78/99 in 68/01). Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega
načrta razvoja in dela policije določajo poslanstvo, vrednote, vizijo in temeljni cilj slovenske policije ter strateške cilje in usmeritve na
posameznih področjih dela policije.
V srednjeročnem načrtu razvoja in dela policije so v okviru strateških ciljev opredeljeni podcilji in programi za njihovo uresničevanje.
Programi so skupek nalog, ki bodo konkretizirane v letnih načrtih dela policije. Pri programih so poleg časa izvedbe navedene
organizacijske enote policije, odgovorne za načrtovanje nalog, koordiniranje, izvedbo in poročanje, ter organizacijske enote policije in
druge ustanove, ki bodo sodelovale. Pri programih, ki jih ne bo mogoče izvesti samo z obstoječimi kadrovskimi in materialno-tehničnimi
viri, so opredeljeni in finančno ocenjeni potrebni dodatni viri za celotno srednjeročno obdobje, upoštevajoč že znana proračuna policije za
leto 2003 in 2004 ter potrebe policije od leta 2005 do 2007. Predvideni dodatni viri za izvedbo programov v letih 2003 in 2004 bodo
podlaga za določitev prioritet, dodatni viri za izvedbo programov od leta 2005 do 2007 pa bodo predstavljali izhodišče za pogajanja pri
pripravi proračunov policije za to obdobje. Pri vsakem programu so navedeni tudi kriteriji vrednotenja uspešnosti njihovega izvajanja.
Srednjeročni načrt razvoja in dela policije bo podlaga za pripravo letnih načrtov dela policije in letnih načrtov dela policijskih enot. Policija
bo poročala o izvajanju srednjeročnega in letnih načrtov dela v skladu s 5. členom pravilnika o načinu in oblikah izvajanja pooblastil
ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije.

Marko Pogorevc
GENERALNI DIREKTOR POLICIJE

dr. Rado Bohinc
MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE
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POSLANSTVO
Pomagati ljudem, skrbeti za
varnost in varnost premoženja.

njihovo

VREDNOTE

VIZIJA

Zakonito in strokovno delo, spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin, poštenost,
nepristranskost, nediskriminatornost in
odgovornost.

Z razvojem kadrov, organizacije in stroke
ter vzpostavljanjem partnerskega odnosa s
posamezniki in skupnostmi zagotavljati
varno življenje ljudi.

TEMELJNI CILJ
Zagotavljanje
notranje
varnosti
v
Republiki Sloveniji ter prevzemanje
svojega dela odgovornosti za globalno
varnost.
STRATEŠKI CILJI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Uspešno in učinkovito omejevanje kriminalitete
Uspešno in učinkovito vzdrževanje javnega reda
Uresničevanje nacionalnih ciljev pri nadzoru cestnega prometa
Uspešno in učinkovito varovanje državne meje in preprečevanje nedovoljenih migracij
Uspešno in učinkovito varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov
Razvijanje partnerskega odnosa s posamezniki in skupnostmi
Razvijanje ciljno usmerjenega mednarodnega policijskega sodelovanja
Vzpostavljanje in vzdrževanje visoke kakovosti policijskih storitev
Razvijanje učinkovitega sistema odnosov z javnostmi
Prilagajanje policijske organiziranosti in metod dela spremembam zakonodaje in varnostnim razmeram
Pooblaščeno in varno obravnavanje osebnih in tajnih podatkov
Uveljavljanje in nadgrajevanje notranjih organizacijskih pravil in etičnih norm policijskega delovanja
Zagotavljanje visoke kakovosti upravljanja s človeškimi viri
Razvijanje sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za policijsko delo
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pomoči policistom
Smotrno načrtovanje, razporejanje in racionalna uporaba materialno-tehničnih sredstev ter zagotavljanje pogojev za delo policije
Posodabljanje sistemske informacijske in telekomunikacijske infrastrukture
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1. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO OMEJEVANJE KRIMINALITETE
1. podcilj: Posebno pozornost nameniti preprečevanju in odkrivanju najhujših ter novih in naraščajočih oblik kriminalitete (terorizem,
organizirana in gospodarska kriminaliteta, trgovina s prepovedanimi drogami in ljudmi, hujša kazniva dejanja zoper življenje in telo,
premoženje in spolno nedotakljivost, kazniva dejanja zoper otroke, družino in okolje, računalniška kriminaliteta ipd.)
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Vzpostavitev medresorskega sodelovanja z OVS MORS in
Sovo z izmenjavo varnostno-obveščevalnih podatkov na
področju boja proti terorizmu

UKP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

Centralizacija kriminalistično-obveščevalnega procesa

UKP GPU v
sodelovanju s SIT
GPU in zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
sodelovanju z UUP
in KS GPU
UKP GPU

2003 - 2004

−

2003 - 2004

−
−

število ustanovljenih delovnih skupin
število uspešno rešenih zadev

2003 - 2007

−

število pridobljenih operativnih
informacij
število odkritih in uspešno preiskanih
primerov gospodarske kriminalitete
število odkritih hudodelskih združb, ki se
ukvarjajo s tihotapstvom prepovedanih
drog, ljudi, orožja in visoko
obdavčljivega blaga
število odkritih kaznivih dejanj in
ovadenih osumljencev

Oblikovanje multidisciplinarnega sistemskega pristopa k
obravnavanju najhujših oblik kriminalitete in nerazrešenih
primerov pogrešanih oseb
Posodobitev taktik in metod dela na področju odkrivanja in
preprečevanja gospodarske kriminalitete

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

−
Prilagoditev Europolovim standardom za identifikacijo
hudodelskih združb s področja organizirane kriminalitete

UKP GPU

2003 - 2007

−

Povečanje učinkovitosti odkrivanja in preiskovanja
korupcijskih kaznivih dejanj z ustreznejšim kadrovanjem
strokovnjakov s tega področja

UKP GPU v
sodelovanju z
UGDP GPU

2003 - 2004

−

ustanovitev medresorske skupine za
terorizem
število izvedenih nalog policije v okviru
te skupine
vzpostavitev kriminalističnoobveščevalnega informacijskega sistema
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Omejitev tranzita ukradenih vozil in umetnin čez Slovenijo

Vzpostavitev policijskega nadzora nad kibernetskim
prostorom

UKP GPU v
sodelovanju z UUP
in SIT GPU,
zunanjimi
ustanovami in
policijami
sosednjih držav
UKP GPU v
sodelovanju s SIT
GPU in zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

−

število odkritih vozil in umetnin

2004 - 2007

−

število odkritih kaznivih dejanj v
kibernetskem prostoru

2. podcilj: Izboljšati delo ob prijavi lažjih kaznivih dejanj, pri izvajanju nujnih ukrepov za zavarovanje dokazov in iskanju storilca
Programi
Opredelitev in uveljavitev standardov policije pri izvajanju
ukrepov in preiskovanju lažjih kaznivih dejanj

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UKP, UUP in
OKC GPU v
sodelovanju s SIT
GPU

2003 - 2007

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−
−
−

sprejetje in izvajanje standardov
število pritožb na sprejem prijave
kaznivega dejanja
reakcijski čas
rezultati analiz primerov
število preiskanih primerov

3. podcilj: Izboljšati odnos do oškodovancev in prijaviteljev
Programi
Uveljavitev standardov policijske etike v odnosu do
oškodovancev in prijaviteljev

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UKP in UUP GPU
v sodelovanju z
OKC in PA GPU

2003 - 2007

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

izvedba usposabljanj
rezultati javnomnenjskih anket
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UKP GPU v
sodelovanju z UUP
GPU in zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
Seznanjanje oškodovancev in prijaviteljev z njihovimi
sodelovanju z UUP
pravicami ter rezultati predkazenskega postopka
in SIT GPU
UKP GPU v
Okrepitev sodelovanja z mednarodno organizacijo za
migracije (IOM) ter drugimi organizacijami pri zagotavljanju sodelovanju z UUP
GPU in zunanjimi
pomoči žrtvam trgovine z ljudmi
ustanovami
Zagotovitev pomoči otrokom, mladoletnikom in žrtvam
družinskega nasilja

2003 - 2005

−

število predlogov za pomoč, ki jih
policija posreduje drugim ustanovam

2003 - 2007

−

rezultati merjenj zadovoljstva s
policijskim delom

2003 - 2007

−

število primerov sodelovanja policistov
pri pomoči žrtvam

4. podcilj: Izboljšati uspešnost preiskovanja kriminalitete
Programi
Dajanje pobud za spremembe kazenske zakonodaje

Vzpostavitev sistema vključevanja kriminalistične analitike v
preiskovanje težjih nerešenih primerov

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU

Čas izvedbe
programov

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

2003 - 2007

−

število danih in sprejetih pobud

2005 - 2007

−

število uspešno preiskanih primerov na
podlagi analiz
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5. podcilj: Dosledno uresničevati smernice Evropske unije, izvajati sprejete strategije in pripraviti nove strategije za najbolj pereča področja
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete
Programi
Sodelovanje v Europolu in drugih delovnih telesih in
programih Evropske unije na področju kriminalitete

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UKP GPU v
sodelovanju z
UGDP in SIT GPU
ter MNZ

2003 - 2007

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−
−
−
−
−

usposobljenost odgovornih oseb za
izvajanje smernic in zakonodaje
Evropske unije
obseg sodelovanja
vključitev v Europolov informacijski
sistem
identificirane nove oblike sintetičnih
drog
število posredovanih obvestil Europolu
in nacionalni informacijski enoti za
sintetične droge
število kaznivih dejanj po 196 čl. KZ,
zasegov in odkritih laboratorijev za
proizvodnjo sintetičnih drog
usposobitev za izvajanje kontrole
telekomunikacij in interneta
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Uresničevanje nacionalnega programa na področju
prepovedanih drog s poudarkom na preprečevanju njihove
ponudbe

UKP GPU

2003 - 2007

6 delovnih mest
(PCB, VS ) –
9.468.000,00 SIT1
in 6 delovnih mest
(PCB, VŠ) –
8.850.000,00 SIT2

−
−
−
−
−
−
−

Izdelava nove strategije za boj proti organiziranemu
kriminalu

UKP GPU

2003 - 2004

Operacionalizacija in izvedba usmeritev za delo na področju
avtomobilske kriminalitete, nasilja nad otroci ter varovanja
kulturne dediščine in okolja
Izvedba strategije MNZ RS v boju zoper gospodarsko
kriminaliteto

UKP GPU

2003 - 2004

UKP GPU v
sodelovanju s KS
GPU

2003 - 2007

2 delovni mesti
(PCB, VS) –
3.156.000,00 SIT3
in 2 delovni mesti
(PCB, VŠ) –
2.950.000,00 SIT4

20 delovnih mest
(PCB, U) –
33.000.000,00
SIT5

−
−

realizacija izvedbenega načrta
obseg sodelovanja v sistemu Evropske
unije za zgodnje opozarjanje in
odkrivanje sintetičnih drog
obseg sodelovanja s proizvajalci in
trgovci s kemikalijami, ki so lahko
predhodne sestavine
število odkritih ilegalnih laboratorijev
število obravnavanih kaznivih dejanj in
njihovih osumljencev
število odkritih tihotapskih poti
kadrovska okrepitev regijskih policijskih
enot
sprejetje in izvajanje strategije
izvedba usposabljanj s področja
protiteroristične dejavnosti in
ekstremnega nasilja

−

sprejetje in izvajanje izvedbenih načrtov

−

izvajanje izvedbenega načrta

1

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 375.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
3
vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
4
vključena mesečna plača v višini 375.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
5
vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
2

8

Izvedba strategije računalniškega preiskovanja in analitske
dejavnosti na področju kriminalitete

UKP GPU v
sodelovanju s KS
in SIT GPU ter
zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

72 delovnih mest
−
(PCB, U oz. VS) –
113.616.000,00
SIT6 in
stroški 28 paketov
specializirane
računalniške
opreme –
28.000.000,00 SIT

sprejetje in izvajanje izvedbenega načrta

6. podcilj: Izboljšati strokovnost preiskovanja kriminalitete, zlasti kakovost odkrivanja, zavarovanja in dokumentiranja dokazov
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

Intenziviranje izvajanja ukrepov policije za odkrivanje,
začasno zavarovanje in odvzem protipravno pridobljene
premoženjske koristi oziroma premoženja, ki ustreza takšni
koristi

UKP GPU v
sodelovanju s PA
GPU

2003 - 2007

−

Zagotavljanje strokovnosti izvajanja kriminalističnih opravil

UKP GPU

2003 - 2007

−
−
−

6

število danih pobud policije za izdajo
sklepa o začasnem zavarovanju zahtevka
za odvzem premoženjske koristi v
predkazenskem postopku
izvedba usposabljanj
priprava katalogov znanj za delo na
posameznih področjih kriminalitete
izvedba usposabljanj

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta

9

Priprava in izvedba programov zagotavljanja kakovosti
forenzičnih preiskav

Izboljšanje kakovosti izvajanja zaključnih akcij in drugih
strokovno zahtevnih operativnih ukrepov, ki jih izvajajo
mobilne kriminalistične skupine

UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

UKP GPU v
sodelovanju z
OKC GPU in PU

2003 - 2007

3 delovna mesta
(PCB, VS) –
4.734.000,00 SIT7
ter stroški priprave
in izvedbe
programa in
pridobivanja
certifikatov
kakovosti –
30.000.000,00 SIT
4 delovna mesta
(PCB, VS) –
6.312.000,00 SIT8
in 21 delovnih
mest (PCB, SR) –
29.652.000,00
SIT9

−
−
−
−

−
−
−

število uspešno končanih sodnih
procesov na podlagi materialnih dokazov
izvedba usposabljanj
sodelovanje v delovnih skupinah ENFSI
število opravljenih analiz prepovedanih
drog

priprava novega koncepta dela mobilnih
kriminalističnih skupin
sprejetje predloga sprememb in
dopolnitev pravilnika o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest
število uspešno izvedenih načrtovanih
ukrepov

7

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
9
vključena mesečna plača v višini 312.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
8

10

Prilagoditev izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov novim
telekomunikacijskim in drugim tehnologijam

UKP GPU

2003 - 2005

Poenotenje vodenja knjige ogledov in evidenc
daktiloskopiranih in fotografiranih oseb ter DNK preiskav

UKP GPU v
sodelovanje s SIT
GPU

2003 - 2004

9 delovnih mest
−
(PCB, SR) –
−
12.708.000,00
SIT10,
1delovno mesto
(PCB, VS) –
1.578.000,00
SIT11,
4 delovna mesta
(PCB, U) –
6.600.000,00 SIT12
in materialnotehnična oprema –
1.000.000,00 SIT
−

učinkovitost izvajanja ukrepov
izvedba usposabljanj

posodobitev informacijske podpore

7. podcilj: Uravnotežiti represivno in preventivno delo
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Zagotovitev sistematičnega pristopa k preventivnemu delu na
področju kriminalitete

UKP GPU v
sodelovanju z UUP
in PA GPU

2003 - 2005

Potrebni
dodatni viri
2 delovni mesti
−
(PCB, U) –
3.300.000,00 SIT13

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
sprejetje in izvajanje programa
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vključena mesečna plača v višini 312.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
12
vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
13
vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
11
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8. podcilj: Poglobiti sodelovanje z domačimi ustanovami
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Priprava izhodišč za vzpostavitev povezane informacijske
podpore vseh faz predkazenskega in kazenskega postopka

UKP GPU v
sodelovanju s SIT
GPU in zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

−

Izvedba skupnih razvojnih projektov z univerzitetnimi
ustanovami na področju forenzičnih preiskav

UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
sodelovanju z UUP
GPU in zunanjimi
ustanovami

2003 -2007

−

2003 - 2004

−

usklajenost izvedenske dejavnosti z
evropskimi standardi

2003 - 2004

−

izvedba usposabljanj

2003 - 2007

−

sklenitev in izvajanje sporazuma o
sodelovanju

Uskladitev forenzičnega izvedenstva z evropskimi standardi

Intenziviranje usposabljanja tožilcev, preiskovalnih sodnikov
in sodnikov s področja kriminalistične dejavnosti
Okrepitev sodelovanja s carino pri učinkovitem
preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
ustanovitev delovnih skupin z
državnimi organi, ki posredno ali
neposredno sodelujejo v
predkazenskemu in kazenskemu
postopku
uvedba novih analitičnih metod in
instrumentalnih tehnik
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2. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA
1. podcilj: Zagotoviti učinkovito interveniranje pri vzpostavljanju javnega reda na javnih krajih
Programi
Priprava aktov in določitev standardov za učinkovitejše
intervencije

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UUP in OKC GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−
−

sprejetje in izvajanje aktov
reakcijski čas OKC in policijskih
patrulj pri prijavah kršitev javnega reda
na interventno številko 113
delež učinkovitih zahtevnejših
intervencij
število poškodovanih policistov pri
intervencijah zaradi kršitev javnega
reda

2. podcilj: Zagotoviti učinkovito ukrepanje pri kršitvah v zasebnih prostorih, s poudarkom na preprečevanju družinskega nasilja
Programi
Priprava aktov in določitev standardov za preprečevanje in
odkrivanje nasilja v družini

14

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP, UUP in
OKC GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Čas izvedbe
programov
2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri
Stroški
usposabljanja 120
izobraževalcev –
660.000,00 SIT in
stroški zunanjih
izvajalcev14

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−

sprejetje in izvajanje aktov
izvedba usposabljanj
število kršitev v zasebnih prostorih

stroškov še ni mogoče oceniti

13

3. podcilj: Zagotoviti stabilne varnostne razmere na javnih zbiranjih
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

Opredelitev in uveljavitev vloge in nalog policije po sprejetju
zakona o javnih zbiranjih

UUP GPU

2003 - 2007

−

Preučevanje metod in taktik zagotavljanja reda na javnih
zbiranjih ter prilagajanje organizacije in delovanja policije

UUP GPU v
sodelovanju z UKP
in SIT GPU
UUP GPU

2003 - 2007

−
−

število nepravilnih postopkov
policistov ob priglasitvi javnih zbiranj
število kršitev na javnih zbiranjih
rezultati analiz

−
−

verifikacija programov
izvedba usposabljanj

Dopolnitev in razširitev programov izpopolnjevanja in
usposabljanja posebnih policijskih enot

2003 - 2007

Stroški
usposabljanja 770
policistov –
4.235.000,00 SIT

14

3. strateški cilj: URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV PRI NADZORU CESTNEGA PROMETA
1. podcilj: Z javnim, sistematičnim, strokovnim in učinkovitim policijskim delom slediti ciljem, določenim z nacionalnim programom varnosti
cestnega prometa, ki se nanašajo zlasti na tri najbolj ogrožene kategorije v cestnem prometu (pešci, kolesarji, mladi vozniki) in
najpogostejša vzroka prometnih nesreč (neprilagojena hitrost in alkoholiziranost voznikov)
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

UUP GPU v
Priprava letnih usmeritev za izvajanje nalog policije na
področju cestnega prometa, ki se nanašajo zlasti na tri najbolj sodelovanju z
drugimi NOE GPU
ogrožene kategorije v cestnem prometu in najpogostejša
vzroka prometnih nesreč

Čas izvedbe
programov
2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

2 delovni mesti
−
(PUB, VS) –
3.656.000,00 SIT15, −
usposabljanje v
tujini – 5.000.000,00 −
SIT, stroški opreme
za nadzor hitrosti16 –
967.500.000,00 SIT
in stroški opreme
centra za obdelavo
fotografij statičnih
merilnikov17

število mrtvih pešcev, kolesarjev in
mladih voznikov
število mrtvih v prometnih nesrečah
zaradi hitrosti
število povzročiteljev prometnih nesreč
pod vplivom alkohola

15

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
25 statičnih merilnikov hitrosti z dodatnim številom opremljenih mest za postavitev ter pripadajočo opremo za avtomatsko obdelavo fotografij, 6 stacionarnih
videonadzornih sistemov, 25 laserskih merilnikov hitrosti s sistemom za dokumentiranje kršitev
17
stroškov še ni mogoče oceniti
16

15

2. podcilj: Zagotoviti organizacijske in tehnične pogoje za delo policije pri nadzoru cestnega prometa
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Pridobitev akreditacije laboratorija za kontrolo merilnikov v
cestnem prometu ter uvedba novih merilnikov

SIT GPU v
sodelovanju z UUP
GPU in uradom
RS za meroslovje
UUP in SIT GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami

Vzpostavitev obdelave podatkov naprav za nadzor cestnega
prometa

18

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

2003 - 2005

2 delovni mesti (PC, −
VS) – 2.710.000,00
SIT18

zagotovitev atestiranih merilnikov

2004 - 2007

−
−

ustanovitev enote za obdelavo podatkov
število obdelanih podatkov

vključena mesečna plača v višini 455.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta

16

4. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN PREPREČEVANJE NEDOVOLJENIH
MIGRACIJ
1. podcilj: Postopno povečevati učinkovitost nadzora državne meje in preprečevati nedovoljene migracije
Programi
Vzpostavitev sistemskih in organizacijskih ukrepov za
učinkovitejši nadzor državne meje zunaj mejnih prehodov in
na mejnih prehodih, za prijetje ilegalnih migrantov v
notranjosti države in njihovo vračanje

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−
−
−

Priprava aktov za učinkovitejše opravljanje mejne kontrole
Dopolnitev in razširitev programov usposabljanja za delo na
mejnih prehodih

UUP GPU
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007
2004 - 2007

Sodelovanje v delovnih telesih Evropske unije s področja
mejnih zadev in tujcev
Postopen prevzem schengenskih standardov pri varovanju
državne meje in opravljanju mejne kontrole

UUP GPU

2003 - 2007

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

Usposabljanje vodij
izmen in
izobraževalcev –
1.700.000,00 SIT
Materialni stroški –
59.800.000,00 SIT
Stroški so
opredeljeni pri 3.
podcilju 16.
strateškega cilja.

−
−
−

sprejetje predloga sprememb in
dopolnitev pravilnika o organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest
sprejetje in izvajanje strategije za delo
policije na državni meji in mejnih
prehodih
število prijetih ilegalnih migrantov,
vodičev in organizatorjev
število vrnjenih ilegalnih migrantov v
sosednjo ali matično državo
število odkritih ponarejenih, prenarejenih
in uporabljenih tujih dokumentov za
prestop državne meje
sprejetje in izvajanje aktov
verifikacija programov
izvedba usposabljanj izobraževalcev
policistov kontrolorjev

−

obseg sodelovanja

−
−

pozitivna ocena Evropske unije
izvajanje schengenskega akcijskega
načrta

17

2. podcilj: Povečevati nadzor nad zakonitostjo bivanja tujcev s postopnim prilagajanjem delovanja učinkovitemu izvajanju določb pravnega reda
Evropske unije, še zlasti schengenskega pravnega reda
Programi
Priprava aktov za učinkovitejše odkrivanje nezakonitih
bivanj tujcev

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU v
sodelovanju z
MNZ

Čas izvedbe
programov
2003 - 2005

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−

Priprava programov usposabljanja policistov za učinkovitejše UUP GPU v
sodelovanju z UKP
odkrivanje ponarejenih ali prenarejenih bivalnih dovoljenj
in PA GPU ter
MNZ

2003 - 2007

−
−

sprejetje in izvajanje aktov
število odkritih nedovoljenih bivanj
tujcev v državi
število odkritih tujcev, ki so zaposleni na
črno
verifikacija programov
izvedba usposabljanj

18

5. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VAROVANJE DOLOČENIH OSEB, OBJEKTOV IN OKOLIŠEV OBJEKTOV
1. podcilj: Zagotavljati optimalno varnost z uredbo19 določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov
Programi
Priprava normativnih aktov za učinkovitejše varovanje ter
razmejitev pristojnosti med generalno policijsko upravo in
policijskimi upravami ter policijskimi upravami in
policijskimi postajami
Intenziviranje operativno-preventivnega dela

Dopolnitev in posodobitev sistemov tehničnega varovanja
objektov

19
20

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UVZ GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2005

UVZ GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in PU

2003 - 2007

UVZ GPU v
sodelovanju s
SIT in SS GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

5 delovnih mest
(PCB, U ali VS) –
7.890.000,00 SIT20

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

sprejetje in izvajanje aktov

−

število anonimnih pisnih groženj, katerih
avtorji so ostali neidentificirani
operativna pokritost objektov, v katerih
bivajo in delajo varovane osebe
število varnostno problematičnih situacij
število »lažnih« sprožitev signalnovarnostnih naprav
število objektov s prenosom alarmnega
signala na intervencijske centre policije

−
−
−
−

Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Ur. list RS, št. 103/00)
vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta

19

2. podcilj: Uspešno in učinkovito varovati druge osebe, objekte in okoliše objektov
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri
2 delovni mesti
(PCB, U) –
3.300.000,00 SIT21,
1 delovno mesto
(PCB, VS) –
1.578.000,00 SIT22,
1 delovno mesto
(PCB, VŠ) –
1.475.000,00 SIT23
in tehnična sredstva
– 2.500.000,00 SIT

Priprava in izvajanje policijskega dela programa za zaščito
prič in skesancev

UKP GPU

2003 - 2007

Opredelitev standardov varovanja objektov in okolišev
objektov

GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

2003 - 2004

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

sprejetje in izvajanje programa
delovanje enote za zaščito prič

−

imenovanje komisije policije za tehnično
varovanje
sprejetje standardov

−

21

vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
23
vključena mesečna plača v višini 375.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
22

20

6. strateški cilj: RAZVIJANJE PARTNERSKEGA ODNOSA S POSAMEZNIKI IN SKUPNOSTMI
1. podcilj: Vzpostaviti in razvijati partnerski odnos med policijo in državljani v vseh lokalnih skupnostih
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri
Material za
preventivno
dejavnost –
3.000.000,00 SIT
Material za
preventivno
dejavnost –
7.000.000 SIT in
materialno-tehnična
sredstva –
30.000.000,00 SIT

Razvijanje novih pristopov vzpodbujanja državljanov in
predstavnikov lokalnih skupnosti k ustanavljanju in
delovanju posvetovalnih teles

UUP GPU

2003 - 2007

Krepitev vloge vodje policijskega okoliša

UUP GPU

2003 - 2007

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

število posvetovalnih teles
število skupnih dejavnosti

−
−
−

število preventivnih dejavnosti
število obiskov v policijski pisarni
rezultati anket

2. podcilj: Dosledno upoštevati usmeritve policijske dejavnosti v skupnosti in usmeritve za izvajanje preventivnega dela
Programi
Zagotovitev organizacijskih in kadrovskih pogojev za
izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela

24

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

2003 - 2007

11 delovnih mest
inšpektorjev v PU
(PUB, U ali VS) –
20.108.000,00 SIT24

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

usklajenost dela z usmeritvami

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta

21

3. podcilj: Razvijati preventivne programe za varnost v skupnostih
Programi
Priprava in izvajanje preventivnih programov na različnih
področjih policijskega dela

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

Material za
−
preventivno
−
dejavnost,
promocijski material
in materialno
−
tehnična sredstva –
100.000.000,00 SIT.

število programov v izvajanju
javno mnenje (občutek varnosti,
samozaščitno ravnanje ljudi, strah pred
kriminalom)
število kaznivih dejanj

7. strateški cilj: RAZVIJANJE CILJNO USMERJENEGA MEDNARODNEGA POLICIJSKEGA SODELOVANJA
1. podcilj: Tekoče preverjati operativne potrebe po mednarodnem policijskem sodelovanju
Programi
Ocenjevanje potreb po napotitvi uradnikov za zvezo,
policijskih atašejev in sekundantov v posamezne države
oziroma mednarodne organizacije
Opredelitev potreb policije po sklepanju dvo in večstranskih
pogodb na vseh področjih mednarodnega policijskega
sodelovanja

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

UGDP GPU v
sodelovanju z UKP
in UUP GPU
UGDP GPU v
sodelovanju z UKP
in UUP GPU

2003 - 2007

−

izdelava študije

2003 - 2007

−

ocena mednarodnih pogodb ter njihovega
praktičnega izvajanja

22

2. podcilj: Določiti prioritete mednarodnega policijskega sodelovanja
Programi
Spremembe in dopolnitve strategije o mednarodnem
policijskem sodelovanju
Priprava strategije dela predstavnikov policije v tujini,
ustreznih podzakonskih in drugih aktov ter napotitve
predstavnikov v tujino

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in MNZ
UGDP in UKP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in MZZ

2003 - 2007

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Stroški
mednarodnega
sodelovanja –
100.000.000,00 SIT

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

sprejetje in izvajanje sprememb

−
−

sprejetje in izvajanje strategije
število napotitev

3. podcilj: Prilagajati sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah razmeram in potrebam
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Dopolnitev strategije nadaljnjega sodelovanja policistov v
mirovnih operacijah

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003

8 delovnih mest
(PUB, U ali VS) –
14.624.000,00 SIT25
in stroški
ustanovitve
policijske enote26

Priprava aktov za delo policistov v mirovnih operacijah

UUP GPU v
sodelovanju s KS
GPU

25
26

2003 - 2004

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

sprejetje in izvajanje dopolnitev
ustanovitev enote za mirovne operacije

−

sprejetje in izvajanje pravilnika o delu
policistov v mirovnih operacijah
dopolnitev kadrovske in materialne
sistemizacije policije

−

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
stroškov še ni mogoče oceniti

23

Sodelovanje v mirovnih operacijah

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

Priprava programov in izvajanje usposabljanj za delo v
različnih tipih mirovnih operacij

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

V primeru novih
operacij znaša
materialni strošek
enega policista
1.100.000,00 SIT na
leto

−
−
−

soglasje vlade RS
število policistov v mirovnih operacijah
delovne ocene vodstev misij za
posamezne policiste

−

verifikacija programov na programskem
svetu PA in pri UN DPKO

8. strateški cilj: VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VISOKE KAKOVOSTI POLICIJSKIH STORITEV
1. podcilj: Nadaljevati s standardizacijo policijskih postopkov na področjih, kjer je standardizacija postopkov možna
Programi
Dopolnjevanje kataloga standardnih policijskih postopkov in
drugih predpisov po področjih dela

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP, UUP, UVZ
in OKC GPU

Čas izvedbe
programov
2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

sprejetje in izvajanje dopolnitev

24

2. podcilj: Standardizirati rezultate dela na ozko strokovnih področjih
Programi
Opredelitev meril uspešnosti in učinkovitosti izvajanja
policijskih nalog
Preučitev možnosti uvedbe modela poslovne odličnosti za
javno upravo v policijo in pripravo projekta

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2005

−

2005 - 2007

1 delovno mesto
−
(PCB, U) –
1.450.000,00 SIT27
−
in stroški preučitve
modela – 150.000,00
SIT

opredelitev meril
ocena možnosti uvedbe modela poslovne
odličnosti
zagotovitev virov

9. strateški cilj: RAZVIJANJE UČINKOVITEGA SISTEMA ODNOSOV Z JAVNOSTMI
1. podcilj: Zagotoviti enovit in učinkovit sistem obveščanja medijev o vseh dogodkih, ki so pomembni za javnost
Programi
Nadgraditev sistema odnosov z javnostmi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in PU

2003

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−

27

dopolnitev nalog nosilcev odnosov z
javnostmi
ustanovitev enote za odnose z javnostmi
v generalni policijski upravi
imenovanje tiskovnih predstavnikov
policijskih uprav

vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta

25

Vzpostavitev partnerskega odnosa z regionalnimi in lokalnimi UGDP GPU v
sodelovanju s PU
ter komercialnimi mediji
Organiziranje seminarjev za novinarje, ki poročajo o delu
policije
Snovanje dogodkov ter promoviranje informacij in dela

2003 - 2007

Materialno-tehnična
sredstva in drugi
materialni stroški –
8.000.000,00 SIT

−
−

rezultati analiz zadovoljstva
predstavnikov medijev s komuniciranjem
policije z javnostmi
rezultati analiz prispevkov v medijih

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

Stroški vzpostavitve
in materialni stroški
– 8.000.000,00 SIT
Stroški zunanjih
izvajalcev –
2.000.000,00 SIT

−

delovanje odprtega telefona in
klepetalnice

−

UGDP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

Stroški izvedbe
anket –
50.000.000,00 SIT

−

število obiskov na posameznih spletnih
straneh
rezultati analiz zadovoljstva javnosti s
spletnimi stranmi
opravljene ankete

−

2003 - 2007

rezultati analiz odmevnosti posameznih
dogodkov in informacij

2. podcilj: Razvijati komuniciranje z državljani
Programi
Vzpostavitev odprtega telefona in spletne klepetalnice
Razširitev vsebine spletnih strani policije

Spremljanje zadovoljstva javnosti s policijskim delom

2003 - 2005

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

−

26

3. podcilj: Razvijati komuniciranje s ciljnimi strokovnimi javnostmi
Programi
Razvijanje in poglabljanje odnosov z nevladnimi
organizacijami
Razvijanje sodelovanja s pedagoškimi in raziskovalnimi
institucijami ter drugimi strokovnimi javnostmi (tožilstva,
sodišča itd.)

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2004

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri
Materialni stroški –
5.000.000,00 SIT

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

2003 - 2007

rezultati anket o zadovoljstvu nevladnih
organizacij s komuniciranjem
predstavnikov policije
rezultati spremljanja odmevnosti
posameznih aktivnosti na konkretnih
ciljnih skupinah

4. podcilj: Učinkovito komunicirati z notranjo javnostjo
Programi
Posodobitev internih oblik komuniciranja (interni časopis,
intranet idr.)

Zasnova in izdajanje strokovne revije

Potrebni dodatni
viri
Materialni stroški –
10.000.000,00 SIT

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

Materialni stroški –
35.000.000,00 SIT

−

zadovoljstvo notranje javnosti s
komuniciranjem
rezultati analize odnosov med
zaposlenimi
izid revije
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10. strateški cilj: PRILAGAJANJE POLICIJSKE ORGANIZIRANOSTI IN METOD DELA SPREMEMBAM ZAKONODAJE IN
VARNOSTNIM RAZMERAM
1. podcilj: Prilagoditi delovanje spremenjeni zakonodaji
Programi
Priprave na izvajanje nove zakonodaje

Nosilci
programov in
sodelujoči
NOE GPU

Čas izvedbe
programov

Potrebni
dodatni viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

2003 - 2007

−
Reorganizacija rezervne sestave policije

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Pogodbe o delu za
2000 policistov,
stroški
usposabljanja in
opremljanja
policistov –
75.000.000 SIT

−
−
−
−

pravočasna izvedba usposabljanj
pravočasna prilagoditev organiziranosti
in metod dela
pravočasna zagotovitev materialnotehničnih sredstev in opreme
sprejetje pravnih aktov
popolnitev policijskih enot
priprava novih programov usposabljanj
izvedba usposabljanj za pomožne
policiste

28

2. podcilj: Preverjati in ocenjevati organiziranost in obstoječe metode dela po posameznih področjih delovanja, jih primerjati z mednarodnimi
dosežki ter dopolnjevati in spreminjati v skladu z načelom odprtosti in izsledki znanstveno-raziskovalnega dela
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

UKP GPU v
sodelovanju s SIT
in KS GPU ter
zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

19 delovnih mest
(PCB, VS) –
29.982.000,00 SIT28

Zagotovitev stalne dežurne službe za mednarodno policijsko
sodelovanje

UKP GPU

2003 - 2005

Zagotovitev izvajanja izravnalnih ukrepov na vlakih v skladu
s schengenskimi standardi in policijskih nalog na železniškem
območju

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in PU
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in MNZ

2003

Vzpostavitev enote za vključitev v schengenski informacijski
sistem

Zagotovitev izvajanja novega koncepta delovanja posebne
policijske enote generalne policijske uprave

Ocena rezultatov projekta Policija na lokalni ravni

28
29

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−

2003 - 2004

7 delovnih mest
(PCB, VŠ) –
10.325.000,00 SIT29

Povečanje PPE za
700 policistov:
stroški opreme in
usposabljanja –
430.000.000,00 SIT

−

delovanje enote
priprava in izvajanje programa
usposabljanja za uporabnike
informacijskega sistema
sprejetje načrta izvedbe programa
ciljnega iskanja oseb
vzpostavitev 24-urnega dežurstva v UKP
GPU

−

reorganizacija ali vzpostavitev nove
enote

−
−
−

sprejetje in izvajanje koncepta
izvedba usposabljanj
sprejetje dopolnitev kadrovske in
materialne sistemizacije

−

izdelana ocena

vključena mesečna plača v višini 478.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 375.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta
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Izboljšanje kakovosti dela in izrabe službenih psov in konj

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

Organizacijska in tehnična prilagoditev sprejemanja klicev na OKC GPU v
sodelovanju z
interventni številki 113
drugimi NOE GPU
in PU
UKP in UUP GPU
Opredelitev postopkov in uskladitev policijskega dela ter
v sodelovanju z
usposabljanje policistov za preprečevanje in odkrivanje
drugimi NOE GPU
kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi za množično uničevanje

Sistemska ureditev kontrole sporočil, posredovanih z
elektronsko pošto ali drugimi oblikami informacijske
tehnologije

UKP GPU v
sodelovanju s SIT
GPU

2003 - 2007

Stroški materialnotehničnih sredstev,
opreme, objektov in
usposabljanja –
220.000.000,00 SIT

−
−
−
−
−

2003 - 2007

−
−

2003 - 2004

−
2003 - 2005

3 delovna mesta
(PCB, U) –
4.950.000,00 SIT30

−

sprejetje organizacijskih sprememb na
državni in regionalni ravni
sprejetje novega koncepta dela in
uporabe službenih živali
evalvacija programov usposabljanja
vodnikov in konjenikov
izvedba usposabljanj
zagotovitev sprejema vseh klicev na
številko 113 v roku 1 minute
zmanjšanje stroškov
priprava in izvedba programa
usposabljanja
število odkritih primerov izdelovanja
in/ali trgovine z orožjem ali deli orožja
za uničenje
vzpostavitev in izvajanje sistemske
ureditve

11. strateški cilj: POOBLAŠČENO IN VARNO OBRAVNAVANJE OSEBNIH IN TAJNIH PODATKOV
1. podcilj: Dopolnitev in nadgradnja sistema zaščite osebnih in tajnih podatkov, ki jih obdeluje policija
Programi
Dopolnitev notranje normativne ureditve varstva osebnih in
tajnih podatkov
30

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU

Čas izvedbe
programov
2003

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

sprejetje normativnih aktov

vključena mesečna plača v višini 550.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna in dopolnilna oprema delavca in oprema delovnega mesta

30

Opredelitev informacijske varnostne politike
Posodobitev sistema varovanja in evidentiranja dostopa do
osebnih in tajnih podatkov
Določitev posebnih ukrepov in postopkov prenosa podatkov
stopnje strogo tajno in tajno

SIT GPU
SIT GPU

2003
2003 - 2004

SIT GPU

2003 - 2005

−
−
−
−

sprejetje dokumenta
nov sistem REGP
uvedba elektronskega podpisa
izvedba ukrepov

2. podcilj: Razvoj sistema varnega in verodostojnega elektronskega poslovanja policije
Programi
Vzpostavitev sistema za izdajo in overovljanje digitalnih
kvalificiranih potrdil in njihovo overovljanje z drugimi

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

2003 - 2005

−
Varovanje priključnih točk policijskega informacijskega
sistema z drugimi informacijskimi sistemi

SIT GPU

−

2003 - 2007

izdelava in distribucija potrdil
vzpostavitev infrastrukture za
overovljanje
začetek elektronskega poslovanja z
drugimi organi
razširitev sistema varnostnih pregrad

3. podcilj: Vzpostavitev sistema protielektronske zaščite v policiji
Programi
Protielektronska zaščita informacijsko telekomunikacijskega
sistema policije

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU

Čas izvedbe
programov
2006 - 2007

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

Izdelava akta o protiprisluškovalni zaščiti
Izdelava načrta izvajanja protiprisluškovalnih pregledov
varnostnih območij, kjer se obdelujejo tajni podatki stopnje
strogo tajno in tajno

SIT GPU
SIT GPU

2003
2003

−
−

sprejetje načrta o izvajanju
protielektronske zaščite
izvedba postopkov v skladu s tempest
standardi
sprejetje akta
sprejetje načrta
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12. strateški cilj: UVELJAVLJANJE IN NADGRAJEVANJE NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH PRAVIL IN ETIČNIH NORM
POLICIJSKEGA DELOVANJA
1. podcilj: Spremljati in ocenjevati izvajanje notranjih organizacijskih pravil in etičnih norm ter sprejemati ustrezne ukrepe
Programi
Izvedba raziskave o varovanju človekovih pravic

Zagotavljanje zakonitosti in etičnosti policijskih postopkov

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in PU
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU, MNZ in
zunanjimi
ustanovami

2006

−

primerjalni rezultati raziskav leta 2001 in
2006

2003 - 2007

−

sprejetje sprememb in dopolnitev
kodeksa policijske etike
število utemeljenih pritožb
število kaznivih dejanj, katerih storitve
so osumljeni delavci policije
število ukrepov na podlagi ugotovljenih
kršitev organizacijskih pravil in etičnih
norm

−
−
−

2. podcilj: Spremljati izvajanje policijskih pooblastil z vidika spoštovanja človekovih pravic in svoboščin
Programi
Spremljanje izvajanja ukrepov omejitve prostosti v
policijskih postopkih
Spremljanje uporabe prisilnih sredstev

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

UKP in UUP GPU
v sodelovanju z
drugimi NOE GPU
UKP in UUP GPU
v sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

−

rezultati analize podatkov in primerov
odvzema prostosti

2003 - 2007

−

rezultati analize podatkov in primerov
uporabe prisilnih sredstev
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Spremljanje obdelave in posredovanja osebnih podatkov iz
policijskih evidenc

UKP in UUP GPU
v sodelovanju z
drugimi NOE GPU

−

2003 - 2007

število ugotovljenih pomanjkljivosti

13. strateški cilj: ZAGOTOVLJANJE VISOKE KAKOVOSTI UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
1. podcilj: Nadgraditi sistem načrtovanja, pridobivanja in izbire kadrov
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
KS GPU v
Priprava načrta in izvajanje postopkov za zaposlitev novih
sodelovanju z
kadrov za potrebe bodoče zunanje schengenske meje
drugimi NOE GPU
Evropske unije
in PU
KS GPU v
Priprava in izvajanje načrta transferja kadra na bodočo
sodelovanju z
zunanjo schengensko mejo Evropske unije
drugimi NOE GPU
in PU
Evalvacija in razvoj sistema pridobivanja in izbiranja kadrov KS GPU
Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za potrebe KS GPU
sistema pridobivanja in izbiranja kadrov
Priprava kadrovskih projekcij in načrtovanje kadrovskih
potreb

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

2003 - 2007

−

uresničevanje kadrovskega načrta

2003 - 2007

−

izvajanje schengenskega akcijskega
načrta

2003 - 2004

−

izvajanje schengenskega akcijskega
načrta

−
−

primerljivost z državami Evropske unije
učinkovita podpora odločanju pri
upravljanju s človeškimi viri

2003 - 2007
2003 - 2004

Informacijska
oprema –
1.500.000,00 SIT
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2. podcilj: Vzpostaviti karierni sistem
Programi
Določitev standardov znanj oziroma zahtev za zasedbo
delovnih mest

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in PU

2003

Potrebni dodatni
viri
3 delovna mesta
(PC, U) –
4.269.000,00 SIT31

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−

Priprava in izvedba programov usposabljanja ocenjevalcev
delovne uspešnosti

KS GPU v
sodelovanju s PA
GPU

2003

−

Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za potrebe
kariernega sistema

KS GPU v
sodelovanju s SIT
GPU
KS GPU v
sodelovanju z
MNZ in kadrovsko
službo vlade

2003

−

Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za potrebe
obračuna plač (MFERAC) in upravnega kadrovskega
informacijskega sistema (UKIS)

31
32

2003 - 2004

2 delovni mesti (PC, −
U) – 2.846.000,00
SIT32

sprejetje sprememb in dopolnitev
pravilnika o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest
usklajenost zahtev za zasedbo delovnih
mest z vsebinami iz kataloga
usposabljanj
izvedba preizkusov znanj in
psihofizičnih sposobnosti
usposobljenost ocenjevalcev delovne
uspešnosti
usklajenost kadrovskega informacijskega
sistema z zakonskimi in podzakonskimi
akti
učinkovita podpora odločanju pri
upravljanju s človeškimi viri

vključena mesečna plača v višini 523.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta
vključena mesečna plača v višini 523.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta
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14. strateški cilj: RAZVIJANJE SISTEMA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA POLICIJSKO
DELO
1. podcilj: Preverjati ustreznost in učinke sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter ga na podlagi ugotovitev prilagajati in
nadgrajevati v skladu z načeli odprtosti in transparentnosti
Programi
Prilagoditev in nadgradnja sistema ter programov
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s
potrebami policije, z zakonodajo in kodeksom poklicne etike

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

Ustanovitev Policijske akademije kot izvajalca izobraževalnih PA GPU v
sodelovanju z
in drugih programov v policiji
drugimi NOE
GPU, MNZ in
zunanjimi
ustanovami
PA GPU v
Izboljšanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja
sodelovanju z
izobraževalcev in drugih udeležencev v sodelovanju z
drugimi NOE GPU
zunanjimi izobraževalnimi ustanovami
in zunanjimi
ustanovami

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

2003

−
−
−
−
−

2003 - 2007

−
−

število evalviranih programov
potrditev standarda znanj na strokovnem
svetu RS za poklicno in strokovno
izobraževanje
verifikacija programov
evalvacija programov mentorstva
uvajanje novih pripomočkov
izdelava učnih gradiv
sprejetje akta o ustanovitvi

število delavcev policije, vključenih v
izobraževalne programe zunanjih
ustanov
število izobraževalnih programov
policije, pri katerih so sodelovale
zunanje ustanove

35

Razvijanje strokovne publicistike, izdajateljske in svetovalne
dejavnosti za potrebe policije

Priprava koncepta intenzivnega učenja tujih jezikov v policiji

Vključevanje v tuje in mednarodne policijske izobraževalne
programe

Priprava in izvedba izobraževalnega programa
prekvalifikacije carinikov za delo v policiji

Priprava in izvajanje programov usposabljanja tujih
policistov v okviru pakta stabilnosti jugovzhodne Evrope in
drugih sprejetih obveznostih RS

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in zunanjimi
ustanovami
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

−
−

število izdanih učnih gradiv
število strokovnih posvetov

2003 - 2007

−

sprejetje in izvajanje koncepta

2003 - 2007

−

izvajanje prioritet

2003 - 2007

−

sprejetje in izvedba programa

−

priprava ponudbe in verifikacija
programov specialističnih usposabljanj
izvedba usposabljanj

2003 - 2007

Mednarodna
sredstva

−
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15. strateški cilj: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POMOČI POLICISTOM
1. podcilj: Spremljati nove predpise in dopolnjevati izjavo o varnosti in na podlagi sprejete izjave o varnosti usposabljati policiste za varno delo
Programi
Normativno urejanje, usmerjanje in spremljanje ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Nosilci
programov in
sodelujoči
KS GPU v
sodelovanju z
NOE GPU in
zunanjimi
ustanovami

Čas izvedbe
programov

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−
−
−

2003 - 2007

sprejetje aktov
izvedba usposabljanj
število poškodb pri delu
število dni bolniške odsotnosti

2. podcilj: Urediti sistem požarnega varstva
Programi
Izdelava in izvajanje požarnih redov v objektih policije

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU, PU, PP,
MNZ in zunanjimi
ustanovami

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri
Stroški izdelave –
44.000.000,00 SIT

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

število objektov z urejenim sistemom
požarnega varstva
izvedba usposabljanj
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3. podcilj: Vzpostaviti in razviti sistem psihosocialne pomoči policistom
Programi
Uvajanje programov za obvladovanje stresa in psihološko
svetovanje

Nosilci
programov in
sodelujoči
KS GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
strokovnjaki

Čas izvedbe
programov
2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri
1 delovno mesto
(PC, U) –
1.423.000,00 SIT33

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−

število ciljnih skupin

16. strateški cilj: SMOTRNO NAČRTOVANJE, RAZPOREJANJE IN RACIONALNA UPORABA MATERIALNO-TEHNIČNIH
SREDSTEV TER ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO POLICIJE
1. podcilj: Smotrno načrtovati nabavo materialno-tehničnih sredstev ter zagotavljati pogoje za delo s področja investicij in investicijskega
vzdrževanja objektov na podlagi programskega planiranja
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Vzpostavitev smotrnega načrtovanja materialno-tehničnih
sredstev (opreme in investicij) z določitvijo prioritet

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

−
−

Zagotovitev programskega načrtovanja proračuna policije v
skladu z zakonodajo javnih financ

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

−
−

33
34

Potrebni dodatni
viri34

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
upoštevanje prioritet
sprejetje in izvajanje sprememb in
dopolnitev pravilnika o sistemizaciji in
tipizaciji materialno tehničnih sredstev in
opreme
sprejetje in izvajanje proračuna policije
sprejetje in izvajanje internega
finančnega načrta policije

vključena mesečna plača v višini 523.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta
Potrebni dodatni viri so navedeni za obdobje od 2005 – 2007.
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Zagotovitev izvajanja načrtov razvojnih programov za
obdobje od leta 2003 do 2007:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

prevozna sredstva
oborožitev
posebna tehnična sredstva in pripomočki
kriminalistično-tehnična oprema, posebno tehnična
sredstva in pripomočki za kriminalistično dejavnost ter
oprema za zaščito ogroženih delavcev
oprema za nadzor prometa
oprema za zdravstveno varstvo
tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov
informacijska in telekomunikacijska oprema, oprema za
zaščito podatkov in digitalna informacijska
infrastruktura
novogradnje in adaptacije objektov, nakup zgradb in
prostorov, investicijsko-vzdrževalna dela v objektih,
urejanje lastniških razmerij in študije o izvedljivosti
projektov
oprema delavnic in laboratorijev, birotehnična ter
pisarniška oprema
oprema za službena stanovanja in samske sobe
oprema za obrate prehrane
nadaljnja ureditev počitniške dejavnosti MNZ RS
(adaptacija počitniških objektov, zamenjava dotrajanih
bivalnikov)

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU
in MNZ

−

2003 - 2007

realizacija načrta razvojnih programov
(v skladu z zakonodajo s področja javnih
financ)

2.230.900.000,00 SIT
620.000.000,00 SIT
138.000.000,00 SIT
762.400.000,00 SIT
487.552.000,00 SIT
15.000.000,00 SIT
114.500.000,00 SIT
4.580.000.000,00 SIT
10.259.900.000,00
SIT
405.500.000,00 SIT
81.700.000,00 SIT
46.500.000,00 SIT
490.000.000,00 SIT
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2. podcilj: Zagotoviti racionalno in gospodarno uporabo ter spremljati razvoj in novosti pri materialno-tehničnih sredstvih in na drugih področjih
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

Posodobitev evidenc materialno-tehničnih sredstev in
skladiščnega poslovanja

SS GPU v
sodelovanju s SIT
GPU in MNZ

Opredelitev standardov za osebno in dopolnilno policijsko
opremo

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

Določitev normativov za gradnjo objektov policije

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in MNZ

35

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti

2003

2 delovni mesti (PC, −
SR) –
−
2.394.000,00 SIT35
−

2003

−
−

2003 - 2007

−

ureditev evidenc
informatizacija skladiščnega poslovanja
sprejetje sprememb in dopolnitev
pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji
materialno-tehničnih sredstev in opreme
sprejetje in izvajanje standardov
sprejetje in izvajanje aktov za
dodeljevanje osebne in dopolnilne
opreme policistov ter roke trajanja
sprejetje in izvajanje normativov

vključena mesečna plača v višini 297.000,00 SIT na delavca z vsemi dodatki ter osebna oprema delavca in oprema delovnega mesta
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3. podcilj: Upoštevati že načrtovane obveznosti ter izvedbeni načrt za uveljavitev schengenskih standardov nadzora prihodnje zunanje meje
Evropske unije
Programi
Zagotovitev izvajanja izvedbenega načrta za uveljavitev
schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje meje
Evropske unije:
−
−

Nosilci
programov in
sodelujoči

Čas izvedbe
programov

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE GPU

2003 - 2007

Potrebni dodatni
viri36

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

9,2 mlrd SIT
22,6 mlrd SIT
10,8 mlrd SIT
3,4 mlrd SIT
3,3 mlrd SIT
5,1 mlrd SIT

materialni stroški
investicije
 objekti za zeleno mejo
 nastanitvene kapacitete
 ITK oprema
 tehnična oprema in prevozna sredstva

realizacija schengenskega akcijskega
načrta
vzpostavitev schengenskih standardov na
zunanji meji Evropske unije

17. strateški cilj: POSODABLJANJE SISTEMSKE INFORMACIJSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
1. podcilj: Posodobiti informacijsko infrastrukturo policije
Programi
Povečanje kapacitet centralnega računalnika

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU

Čas izvedbe
programov
2006

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

Vzpostavitev rezervnega centralnega sistema
36

SIT in SS GPU

2003 - 2005

−

večja procesna moč centralnega
računalniškega sistema
nova programska oprema centralnega
računalnika
delovanje rezervnega sistema

Potrebni dodatni viri so navedeni za obdobje od 2004 - 2007.
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SIT GPU in PU
Dokončanje lokalnih računalniških omrežij v policijskih
enotah
Poenotenje omrežne opreme lokalnih informacijskih sistemov SIT GPU
generalne policijske uprave
SIT GPU
Vpeljava nove elektronske pošte
Posodobitev informacijske podpore (FIO, imaging)

UKP GPU v
sodelovanju s SIT
GPU

2003 - 2007

−

delovanje lokalnih računalniških omrežij

2003 - 2007

−

2003 - 2004

−

2003-2007

−

posodobitev strojne in programske
opreme
delovanje elektronske pošte z možnostmi
uporabe šifriranja in digitalnega
podpisovanja
nadgrajena informacijska podpora

2. podcilj: Posodobiti telekomunikacijsko infrastrukturo policije
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Povečanje komunikacijske prepustnosti dostopnih sistemov in SIT GPU v
sodelovanju s SS
zagotovitev zmogljivega integriranega omrežja
GPU in MNZ
Digitalizacija radijskega omrežja

SIT GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Čas izvedbe
programov
2003 - 2006

Potrebni dodatni
viri

Kriteriji vrednotenja uspešnosti
−
−

2003 - 2007

−

integracija govornih in podatkovnih
komunikacij
možna uporaba več storitev na govornem
in računalniškem področju
dokončanje digitalizacije
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