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LETNI NAČRT DELA POLICIJE
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Ljubljana, januar 2003

Letni načrt dela policije za 2003 je pripravljen v skladu z določili 3. odstavka 3. člena pravilnika o načinu in oblikah izvajanja pooblastil
ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor
nad delom policije (Ur. list RS, št. 78/99 in 68/01).
Prvi del letnega načrta vsebuje cilje in ukrepe na posameznih področjih dela policije. Na podlagi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije
za obdobje od leta 2003 do 2007 ter usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela policije, ki jih je izdal minister za notranje
zadeve, so opredeljene naloge, ki bodo izvedene v letu 2003, njihovi nosilci in roki. Struktura tega dela letnega načrta je enaka strukturi
srednjeročnega načrta, s tem da niso navedeni programi, ki jih bo policija začela izvajati po letu 2003, dodani pa so nov podcilj in programi, ki
izhajajo iz usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta.
Drugi del letnega načrta sestavlja načrt zaposlovanja v policiji, tretji del pa načrt opreme in investicij.
Letni načrt dela policije za 2003 bo podlaga za pripravo letnih načrtov dela policijskih enot. Policija bo o izvajanju letnega načrta poročala
ministrstvu za notranje zadeve v skladu s 5. členom navedenega pravilnika.

Marko POGOREVC
GENERALNI DIREKTOR POLICIJE
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LETNI NAČRT DELA POLICIJE ZA 2003
I. CILJI IN UKREPI NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA POLICIJE
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
Vzpostavitev medresorskega sodelovanja z OVS
MORS in Sovo z izmenjavo varnostno-obveščevalnih
podatkov na področju boja proti terorizmu
Centralizacija kriminalistično-obveščevalnega
procesa

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

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
UKP GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in
zunanjimi
ustanovami

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Priprava predloga za sklenitev sporazuma o sodelovanju in SOK UKP
ustanovitev medresorske delovne skupine, ki jo bodo sestavljali GPU v
predstavniki kriminalistične policije, OVS in Sove
sodelovanju z
UGDP GPU
Izvedba pilotskega projekta centralizacije kriminalistično- SRKKA v
obveščevalnega
informacijskega
sistema
s
področja sodelovanju s
prepovedanih drog
SOK UKP
GPU
Izdelava koncepta podatkovnega skladišča s področja SRKKA UKP
kriminalistične analitike
GPU v
sodelovanju s
CI SIT GPU
UKP GPU v
Izdelava kriterijev in usmeritev za ustanovitev delovnih skupin v SSK v
sodelovanju z
UKP PU za obravnavo nerešenih primerov pogrešanih oseb
sodelovanju s
UUP in KS GPU
SMPS UKP
GPU
UKP GPU
Analiza obstoječih metod in taktik dela na področju odkrivanja SGK v
in preprečevanja gospodarske kriminalitete
sodelovanju z
NOE UKP
GPU in UKP
PU

II.

III.

IV.

IV.

IV.
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Prilagoditev Europolovim standardom za
identifikacijo hudodelskih združb s področja
organizirane kriminalitete

UKP GPU

Priprava predlogov za posodobitev metod in taktik dela na SGK UKP
posameznih področjih gospodarske kriminalitete (kriminaliteta GPU v
javnega sektorja, finančna kriminaliteta, poslovna kriminaliteta) sodelovanju z
UKP PU
Sprememba določil začasnega priročnika za zajemanje podatkov SOK v
o kriminaliteti in prilagoditev računalniške aplikacije v FIO, ki se sodelovanju s
nanaša na opredeljevanje organizirane kriminalitete in SRKKA UKP
GPU
kriminalnih združb, v skladu z Europolovim konceptom
Primerjalna analiza podatkov o kaznivih dejanjih z oznako SOK UKP
organizirane kriminalitete v računalniški evidenci glede na GPU
Europolove kriterije
Analiza ustreznosti kadrovske zasedbe delovnih mest na SOK v
sodelovanju z
področju boja zoper korupcijo po posameznih UKP PU
NOE UKP
Popolnitev delovnih mest za boj proti korupciji s kriminalisti, ki
GPU, KS GPU
imajo izkušnje tudi na področju gospodarske kriminalitete
in UKP PU

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

UKP GPU v
sodelovanju z
UGDP GPU

Omejitev tranzita ukradenih vozil in umetnin čez
Slovenijo

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

Sodelovanje pri pripravi in izvedbi usposabljanja delavcev carine SSK UKP GPU
v sodelovanju z
UUP GPU in
CURS MF
Dogovor o vzpostavitvi povezave med registrom umetniških CI SIT GPU
predmetov ministrstva za kulturo in bazo ukradenih umetniških
predmetov, ki jo je treba nadgraditi s slikovnim materialom

UKP GPU

Izvedba usposabljanja kriminalistov s področja kriminalistično
obveščevalne dejavnosti, ki se nanaša na prikrite metode dela
Izvedba usposabljanja kriminalistov, ki delajo na področju
prepovedanih drog

Uresničevanje nacionalnega programa na področju
prepovedanih drog s poudarkom na preprečevanju
njihove ponudbe

SOK UKP
GPU
SOK UKP
GPU v
sodelovanju s
PA GPU

IV.

II.

III.

I.
IV.
IV.

IV.

I.
II.

Predstavitev aktualnih podatkov s področja prepovedanih drog SOK UKP
na intranetu
GPU

III.

Strateška analiza stanja na področju prepovedanih drog v SRKKA v
Sloveniji
sodelovanju s
SOK UKP
GPU

III.
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Povečanje učinkovitosti odkrivanja in preiskovanja
kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve otroci in
mladoletniki, ter kaznivih dejanj, storjenih v družini

UKP GPU

Priprava predloga povečanja sistemizacije delovnih mest v UKP SOK UKP
PU
GPU v
sodelovanju s
KS GPU in PU

IV.

Priprava programa usposabljanja policistov na policijskih SOK UKP
postajah s področja prepovedanih drog, ki ga izvajajo policijske GPU v
uprave
sodelovanju z
UUP in PA
GPU ter PU
Sodelovanje v delovnih skupinah nacionalne informacijske enote SOK UKP
za droge pri opredelitvi indikatorjev za oceno prevalence, GPU v
zgodnjo identifikacijo novih sintetičnih drog in umrljivosti sodelovanju z
uživalcev drog
IVZRS MZ
Priprava koncepta usklajenega delovanja policijskih enot na SOK UKP
področju preprečevanja ponudbe prepovedanih drog
GPU
SSK UKP GPU
Opredelitev kriterijev za izbiro kadrov za delo na tem področju
Izdelava analize kadrovske situacije
Dopolnitev programa usposabljanja

IV.

IV.

IV.
III.
IV.
IV.

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
UKP, UUP in
OKC GPU v
sodelovanju s
SIT GPU

Naloge
Identifikacija problemov na področju izvajanja ukrepov in
preiskovanja lažjih kaznivih dejanj
Posodobitev opomnikov za sprejem obvestila o kaznivem
dejanju na interventni številki 113 o odrejanju ukrepov ter
obveščanju in poročanju

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)
SSK UKP GPU

IV.

OKC GPU v
sodelovanju z
UUP in UKP
GPU

II.
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3. podcilj: Izboljšati odnos do oškodovancev in prijaviteljev
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Naloge

UKP in UUP
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi usposabljanj policistov in
GPU v
kriminalistov za izboljšanje odnosa do oškodovancev in
sodelovanju z
prijaviteljev
OKC in PA GPU
Priprava usmeritev za delo vodij policijskih okolišev z žrtvami in
oškodovanci
Izvedba programa usposabljanja delavcev OKC PU za
komuniciranje pri sprejemu klicev prijaviteljev in oškodovancev
na interventni številki 113
UKP GPU v
Dopolnitev programov usposabljanj policistov s temami:
Zagotovitev pomoči otrokom, mladoletnikom in
sodelovanju z
obravnava otrok in mladoletnikov, žrtve kaznivih dejanj in
žrtvam družinskega nasilja
UUP GPU in
nasilje v družini
zunanjimi
ustanovami
Priprava usmeritev za seznanjanje oškodovancev in prijaviteljev
Seznanjanje oškodovancev in prijaviteljev z njihovimi UKP GPU v
sodelovanju z
z njihovimi pravicami
pravicami ter rezultati predkazenskega postopka
UUP in SIT GPU
Vzpostavitev sistema obveščanja in sodelovanja med policijo,
Okrepitev sodelovanja z mednarodno organizacijo za UKP GPU v
sodelovanju z
vladnimi in nevladnimi organizacijami pri zagotavljanju pomoči
migracije (IOM) ter drugimi organizacijami pri
UUP GPU in
žrtvam trgovine z ljudmi ter sklenitev pisnega dogovora o tem
zagotavljanju pomoči žrtvam trgovine z ljudmi
zunanjimi
ustanovami
Uveljavitev standardov policijske etike v odnosu do
oškodovancev in prijaviteljev

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)
UKP GPU v
sodelovanju z
UUP in PA
GPU
SORUP UUP
GPU
OKC GPU v
sodelovanju s
PA GPU
SSK UKP GPU

SSK UKP GPU
v sodelovanju z
UUP GPU
SOK UKP
GPU v
sodelovanju z
UUP GPU in
zunanjimi
ustanovami
Izvedba usposabljanja policistov s področja trgovine z ljudmi
SOK v
sodelovanju s
SSK UKP, PA
GPU in
zunanjimi
ustanovami
Sodelovanje pri usposabljanju članov nevladnih organizacij, ki SOK UKP
pomagajo žrtvam trgovine z ljudmi
GPU

IV.

I.
IV.
IV.

II.
II.

II. in IV.

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

Zagotovitev bolj sistematičnega, načrtnega in
temeljitega zbiranja dokazov ter odkrivanja
okoliščin, pomembnih za ugotavljanje premoženjske
koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Priprava pobude za uzakonitev novih policijskih pooblastil in UKP GPU
drugih dopolnitev, ki zadevajo dejavnost kriminalistične policije
(prepoznava po fotografijah, evidence, roki hrambe, pogoji za
ugotavljanje identitete)
Vključitev v medresorsko delovno skupino za pripravo
podzakonskega akta, ki bo urejal status policijskih uradnikov za
zveze
Priprava pobud za dopolnitve in spremembe kazenskega
zakonika
Priprava usmeritev za preiskovanje kaznivih dejanj davčne UKP GPU v
zatajitve
sodelovanju z
davčno upravo
Republike
Slovenije in
vrhovnim
državnim
tožilstvom
Usposabljanje in izpopolnjevanje kriminalistov s področja UKP GPU v
finančnih preiskav
sodelovanju z
vrhovnim
državnim
tožilstvom in
uradom za
preprečevanje
pranja denarja
MF
Neposredno vključevanje strokovnjakov UKP GPU v UKP GPU in
preiskovanje najtežjih oblik kaznivih dejanj
PU

I.

I.
IV.
IV.

IV.

IV.
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Ustanovitev multidisciplinarnih delovnih skupin za odkrivanje, UKP GPU v
preiskovanje in dokazovanje strokovno najzahtevnejših kaznivih sodelovanju z
dejanj ter odkrivanje njihovih storilcev
vrhovnim
državnim
tožilstvom in
drugimi
državnimi
organi

IV.

5. podcilj: Dosledno uresničevati smernice Evropske unije, izvajati sprejete strategije in pripraviti nove strategije za najbolj pereča področja
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Sodelovanje v Europolu in drugih delovnih telesih in UKP GPU v
programih Evropske unije na področju kriminalitete sodelovanju z
UGDP in SIT
GPU ter MNZ

Izdelava nove strategije za boj proti organiziranemu
kriminalu
Operacionalizacija in izvedba usmeritev za delo na
področju avtomobilske kriminalitete, nasilja nad
otroci ter varovanja kulturne dediščine in okolja

UKP GPU
UKP GPU

Naloge
Seznanitev nevladnih organizacij o delovanju sistema Evropske
unije za zgodnje odkrivanje in obveščanje o novih sintetičnih
drogah in pobuda za medsebojno sodelovanje
Priprava koncepta vključitve slovenske policije v Europolov
informacijski sistem

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)
SOK UKP
GPU

SMPS UKP
GPU v
sodelovanju s
SIT GPU
Vključitev v Europolovo delovno skupino vodij nadzornih SPN v
centrov za kontrolo telefona in interneta
sodelovanju s
SMPS UKP
GPU
Analiza strateških dejavnikov za oblikovanje strategije SOK UKP
omejevanja organizirane kriminalitete
GPU
Realizacija načrtovanih nalog v dokumentih: Avtomobilska SSK UKP GPU
kriminaliteta – policijska strategija dela, Avtomobilska
kriminaliteta – smernice za delo policije in konkretizacija nalog,
Varovanje kulturne dediščine – smernice za delo policije, Nasilje
nad otroci – smernice za delo policije

II.
IV.

IV.

IV.
II.
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Priprava predloga sistemizacije delovnih mest na področju
Izvedba strategije MNZ RS v boju zoper gospodarsko UKP GPU v
sodelovanju s KS gospodarske kriminalitete
kriminaliteto
GPU ter MNZ in
zunanjimi
ustanovami
Priprava predlogov za omejevanje fluktuacije kadrov na
področju gospodarske kriminalitete
Priprava smernic za usklajeno delo na področju preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zoper okolje in
prostor ter naravne dobrine
Dopolnitev programa usposabljanja s področja okoljevarstvene
kriminalitete
Priprava predloga akta o ustanovitvi medresorske koordinacijske
skupine na ravni državnih sekretarjev in predstojnikov institucij

Izvedba strategije računalniškega preiskovanja in
analitske dejavnosti na področju kriminalitete

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

Priprava predlogov za nabavo računalniške opreme za
računalniško preiskovanje in kriminalistično analitiko v UKP PU
Opredelitev vsebine dela, nalog in pristojnosti na področju
računalniškega preiskovanja in analitske dejavnosti v
kriminalistični policiji
Analiza organizacije in sistemizacije policije na regionalni ravni
in priprava predloga sistemizacije delovnih mest s področja
računalniškega preiskovanja in kriminalistične analitike v UKP
PU

SGK UKP
GPU v
sodelovanju s
KS GPU
SGK UKP
GPU
SGK UKP
GPU
SGK UKP
GPU
UKP GPU v
sodelovanju z
MNZ in
zunanjimi
ustanovami
SRKKA UKP
GPU v
sodelovanju s
CI SIT GPU
SRKKA v
sodelovanju z
vodstvom UKP
GPU
SRKKA v
sodelovanju z
vodstvom UKP
GPU, OSA
UGDP in KS
GPU

II.

IV.
II.
II.
III.

II.

IV.

IV.
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6. podcilj: Izboljšati strokovnost preiskovanja kriminalitete, zlasti kakovost odkrivanja, zavarovanja in dokumentiranja dokazov
Programi
Intenziviranje izvajanja ukrepov policije za
odkrivanje, začasno zavarovanje in odvzem
protipravno pridobljene premoženjske koristi
oziroma premoženja, ki ustreza takšni koristi

Nosilci
programov in
sodelujoči

UKP GPU v
Dogovor s tožilci o izvajanju zakonskih določil za odkrivanje,
sodelovanju s PA začasno zavarovanje in odvzem premoženjske koristi oziroma
GPU
premoženja
Usposabljanje kriminalistov s področja finančnih preiskav

Zagotavljanje strokovnosti izvajanja kriminalističnih UKP GPU
opravil
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
Prilagoditev izvajanja prikritih preiskovalnih
ukrepov novim telekomunikacijskim in drugim
tehnologijam

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

Naloge

Izvedba usposabljanja policistov lokalnih kriminalističnih skupin
in pomočnikov komandirjev policijskih postaj s področja
kriminalitete
Priprava programa za zagotavljanje kakovosti (po standardu EN
ISO 17025) v oddelkih centra za forenzične preiskave

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)
UKP GPU v
sodelovanju z
VDT in UPPD
MF
UKP GPU v
sodelovanju s
PA GPU
CFP UKP GPU

I.

III.
I.

UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
Priprava predloga za povečanje sistemizacije delovnih mest v Vodstvo UKP
sodelovanju z
mobilnih kriminalističnih skupinah
GPU v
OKC GPU in PU
sodelovanju s
KS GPU
UKP GPU
Vzpostavitev računalniškega sistema za nadzor telekomunikacij SPN UKP GPU
omrežja Vega
Zagotovitev uporabe računalniškega sistema za nadzor
telekomunikacij na novih centralah v omrežju Telekoma
Slovenije
Priprava predloga za povečanje sistemizacije delovnih mest za
izvajanje nadzora telekomunikacij in tajnega opazovanja

IV.

UKP GPU v
sodelovanje s
SIT GPU

IV.

Uvedba knjige ogledov v vse enote in reinženiring evidenc CI SIT GPU
daktiloskopiranih in fotografiranih oseb ter DNK preiskav

II.

II.
IV.
IV.

10

7. podcilj: Uravnotežiti represivno in preventivno delo
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Priprava in promocija gradiva za opozarjanje ljudi o nevarnosti SOK UKP
Zagotovitev sistematičnega pristopa k preventivnemu UKP GPU v
sodelovanju z
prepovedanih drog
GPU v
delu na področju kriminalitete
UUP in PA GPU
sodelovanju z
UGDP GPU
Analiza preventivne dejavnosti na področju kriminalitete
SSK UKP GPU

Obveščanje javnosti o novih pojavnih oblikah na področju SGK UKP
poslovnih goljufij
GPU v
sodelovanju z
UGDP GPU

III.

III.

IV.

8. podcilj: Poglobiti sodelovanje z domačimi ustanovami
Programi
Priprava izhodišč za vzpostavitev povezane
informacijske podpore vseh faz predkazenskega in
kazenskega postopka

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in
zunanjimi
ustanovami

Naloge

Priprava dokumenta o namenu ter prednostih in omejitvah Vodstvo UKP
neposredne računalniške povezave evidenc predkazenskega in GPU
kazenskega postopka

II.

Ustanovitev mešane delovne skupine

III.

Priprava rešitev za računalniško izmenjavo podatkov
Izvedba skupnih razvojnih projektov z
univerzitetnimi ustanovami na področju forenzičnih
preiskav

UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Vodstvo UKP
GPU v
sodelovanju z
NOE GPU in
VDT
CI SIT GPU

Priprava pobude za sodelovanje centra za forenzične preiskave z CFP UKP GPU
naravoslovnimi inštituti in fakultetami
v sodelovanju z
UL in VPVŠ

IV.
II.
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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

UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami
UKP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

UKP GPU v
sodelovanju z
UUP GPU in
zunanjimi
ustanovami

Priprava programa uskladitve forenzičnega izvedenstva z CFP UKP GPU
evropskimi standardi
v sodelovanju z
MP

II.

Priprava programa skupnega usposabljanja tožilcev in
kriminalistov o zasegu premoženja
Priprava programa usposabljanja tožilcev in sodnikov s področja
kriminalističnotehnične dejavnosti

I.

Izvedba usposabljanja sodnikov o uporabi prikritih ukrepov po
zakonu o kazenskem postopku in zakonu o policiji
Izvedba kontrole potnikov in prtljage na vlakih v sklopu
mednarodnih varnostnih akcij za preprečevanje nedovoljene
trgovine s prepovedanimi drogami
Izvedba delavnice na temo kontroliranih pošiljk v okviru
Pharovega projekta krepitve operativnih sposobnosti za
odkrivanje kaznivih dejanj
Izdelava profila tihotapcev prepovedanih drog na »balkanski
poti«
Sodelovanje pri usposabljanju delavcev carine ter izmenjava
podatkov in informacij na področju varstva naravne in kulturne
dediščine

Vodstvo UKP
GPU
CFP UKP GPU
v sodelovanju z
VDT, VS in
SPS RS
Vodstvo UKP
GPU
SOK UKP
GPU v
sodelovanju z
UUP GPU, PU
in CURS MF
SOK UKP
GPU v
sodelovanju s
CURS MF
SOK UKP
GPU v
sodelovanju s
CURS MF
SSK UKP GPU
v sodelovanju s
CURS MF

IV.

III. in IV.
IV.

II.

III.

II.
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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
UUP in OKC
GPU

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Ažuriranje usmeritev za izvajanje policijske intervencije

SJR UUP GPU
v sodelovanju z
OKC GPU
Posodobitev opomnikov za sprejem obvestila o kršitvi JRM na OKC GPU v
interventni številki 113, o odrejanju ukrepov ter obveščanju in sodelovanju z
poročanju
UUP GPU

III.

II.

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

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

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Posodobitev opomnikov za sprejem obvestila o družinskem OKC GPU v
nasilju na interventni številki 113, o odrejanju ukrepov ter sodelovanju z
obveščanju in poročanju
UKP in UUP
GPU
Priprava pobude za ustanovitev delovne skupine za pripravo UUP GPU v
predloga usmeritev za izvajanje policijskega pooblastila sodelovanju z
prepovedi približevanja
UKP GPU
Ažuriranje usmeritev za sodelovanje s centri za socialno delo
SJR UUP GPU
Priprava posveta o aktivni vlogi VPO pri preprečevanju UUP GPU v
družinskega nasilja
sodelovanju z
UKP GPU

II.

III.
III.
IV.
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3. podcilj: Zagotoviti stabilne varnostne razmere na javnih zbiranjih
Programi
Opredelitev in uveljavitev vloge in nalog policije po
sprejetju zakona o javnih zbiranjih

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

Dopolnitev in razširitev programov izpopolnjevanja
in usposabljanja posebnih policijskih enot

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU

UUP GPU v
sodelovanju z
UKP in SIT
GPU
UUP GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Dopolnitev preventivnih nasvetov na internetu za obiskovalce SJR UUP GPU
javnih prireditev
Izdelava analize o sporočanju prijav policijskim postajam o
javnih zbiranjih
Ažuriranje usmeritev za izvajanje nalog policije na javnih
zbiranjih
Izdelava primerjalne analize ukrepanja policije na javnih SJR UUP GPU
zbiranjih v Zvezni republiki Nemčiji, Italiji ter na Nizozemskem v sodelovanju s
SONPS UUP
GPU
Povečanje kapacitete komunikacijskih poti za prenos video slike CT SIT GPU
s prizorišč javnih zbiranj v operativne štabe
SONPS UUP
Izdelava kataloga postopkov dela posebnih policijskih enot
GPU v
Razširitev vsebin programa strokovnega izpopolnjevanja in sodelovanju s
SJR, SORUP
usposabljanja posebnih policijskih enot
UUP GPU, PA
GPU in PU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.
III
III.
III.

III.
II.
IV.

4. podcilj: Okrepiti nadzor nad delovanjem subjektov zasebnega varstva
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

UUP GPU
Izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela
posameznikov in pravnih oseb na področju zasebnega
varstva

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Ažuriranje usmeritev za delo policije na področju zasebnega SJR UUP GPU
varstva po spremembi zakona

IV.

Izdelava analize o uporabi najmanjše potrebne sile zasebnih
varnostnih subjektov

IV.
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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
Priprava letnih usmeritev za izvajanje nalog policije
na področju cestnega prometa, ki se nanašajo zlasti
na tri najbolj ogrožene kategorije v cestnem prometu
in najpogostejša vzroka prometnih nesreč

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Priprava strokovnih vsebin in sodelovanje pri organizaciji in
izvedbi mednarodne preventivne akcije Skupaj na poti, za
varnost gre
Priprava periodičnih analiz o najpomembnejših vzrokih
prometnih nesreč (hitrost, alkohol), najbolj ogroženih kategorijah
udeležencev v cestnem prometu (pešci, kolesarji, mladi vozniki)
in policijskih ukrepih zoper večkratne kršitelje cestnoprometnih
predpisov
Izvajanje usmeritev za delo policije na področju varnosti
cestnega prometa za leto 2003

SCP UUP GPU

II.

SCP UUP GPU

IV.

SCP UUP GPU
v sodelovanju s
PU
Priprava usmeritev za izvajanje nalog policije na področju SCP UUP GPU
cestnega prometa za leto 2004

IV.
IV.

2. podcilj: Zagotoviti organizacijske in tehnične pogoje za delo policije pri nadzoru cestnega prometa
Programi
Pridobitev akreditacije laboratorija za kontrolo
merilnikov v cestnem prometu ter uvedba novih
merilnikov

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU v
sodelovanju z
UUP GPU in
uradom RS za
meroslovje

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Sklenitev pogodbe o sodelovanju med policijo in Uradom za CT SIT GPU v
meroslovje RS
sodelovanju z
UUP GPU in
Uradom za
meroslovje
Izdelava načrta atestiranja merilnikov hitrosti
CT SIT GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.

III.

15

Vzpostavitev obdelave podatkov naprav za nadzor
cestnega prometa

UUP in SIT GPU
v sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

Poskusna uporaba naprave za avtomatsko merjenje hitrosti z SCP UUP GPU
elektronskim prenosom podatkov
v sodelovanju s
SIT in SS GPU
Vzpostavitev infrastrukture za izvedbo pilotskega projekta CT SIT GPU v
avtomatiziranega merjenja hitrosti
sodelovanju z
UUP in SS
GPU

IV.
IV.

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
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge
Prilagoditev strategije dela policije na državni meji novemu
zakonu o nadzoru državne meje
Priprava podzakonskih predpisov v skladu z zakonom o nadzoru
državne meje
Priprava programa vključevanja obmejnega prebivalstva v
varovanje državne meje
Sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo mnenja o
ustanovitvi obalne straže

Nosilci nalog
in sodelujoči

SDMT UUP
GPU
SDMT UUP
GPU
SDMT UUP
GPU
SDMT UUP
GPU v
sodelovanju z
MZP in MZZ
Vključitev dveh novih AFIS delovnih postaj
CI SIT GPU v
sodelovanju s
CFP UKP GPU
Dopolnitev intranet aplikacije FADO (zbirka ponarejenih in CI SIT GPU
avtentičnih dokumentov)

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
III.
III.
III.
IV.

II.
III.
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Priprava aktov za učinkovitejše opravljanje mejne
kontrole

UUP GPU

Izdelava priročnika za opravljanje mejne kontrole

Sodelovanje v delovnih telesih Evropske unije s
področja mejnih zadev in tujcev

UUP GPU

Priprava na sodelovanje v delovnih telesih EU za področje dela
policije – 3. komponenta (izvedba aktivnosti iz pogodbe za
twinning projekt o policijskem sodelovanju)
Spremljanje dela delovnih teles EU na področju pravosodja in
notranjih zadev ter sodelovanje na sestankih delovnih teles

Postopen prevzem schengenskih standardov pri
varovanju državne meje in opravljanju mejne
kontrole

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Izvedba druge faze sprememb pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest MNZ in Policije zaradi
vzpostavitve nadzora državne meje in izvajanja izravnalnih
ukrepov po schengenskih standardih
Dopolnitev aplikacij za tehnično podporo pri opravljanju mejne
kontrole (Misk + TravelDoc, FADO, Imaging OI+PL)
Usposabljanje za uporabo informacijsko-telekomunikacijskih
storitev

SDMT UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
vodstvo UUP
GPU v
sodelovanju z
UKP GPU
vodstvo UUP
GPU v
sodelovanju s
SDMT in SJR
UUP GPU
SDMT UUP
GPU v
sodelovanju s
KS GPU
CI SIT GPU v
sodelovanju z
UUP GPU
CI SIT GPU v
sodelovanju s
PA GPU
CI SIT GPU

Dokončanje projekta LAN infrastruktura po programu Phare
2000
Izgradnja ožičenj po programu Phare 2001
CI SIT GPU

II.

I. in II.

IV.

II.

IV.
II.
III.
IV.
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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

Priprava programov usposabljanja policistov za
učinkovitejše odkrivanje ponarejenih ali
prenarejenih bivalnih dovoljenj

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU v
sodelovanju z
MNZ

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Priprava novega navodila o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za SDMT UUP
izdajo vizuma na mejnih prehodih, pogojih za izdajo vizuma iz GPU
humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma v skladu z
zakonom o tujcih
Priprava usmeritev za vračanje tujcev

UUP GPU v
Izdelava smernic za usposabljanje policistov za učinkovitejše SDMT UUP
sodelovanju z
odkrivanje in preprečevanje zlorab listin
GPU
UKP in PA GPU
ter MNZ

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
II.

III.
III.

5. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VAROVANJE DOLOČENIH OSEB, OBJEKTOV IN OKOLIŠEV OBJEKTOV
1. podcilj: Zagotavljati optimalno varnost z uredbo1 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

1

Nosilci
programov in
sodelujoči
UVZ GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge
Izdelava posnetka stanja na področju načrtovanja varovanj
določenih oseb, objektov in okolišev ter priprava vsebinske
zasnove načrtov stalnega in začasnega varovanja za potrebe
izdelave strokovnega navodila za pripravo načrtov varovanja

Nosilci nalog
in sodelujoči

Vodstvo UVZ
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava predloga sprememb in dopolnitev pravilnika o OOVŠ UVZ
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter pravil policije
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.

II.

Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Ur. list RS, št. 103/00)
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Intenziviranje operativno-preventivnega dela

Dopolnitev in posodobitev sistemov tehničnega
varovanja objektov

UVZ GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
UVZ GPU v
sodelovanju s
SIT in SS GPU

Prenos varnostno zanimivih informacij iz arhiva UVZ GPU v OOVŠ UVZ
FIO bazo operativnih informacij
GPU v
sodelovanju s
SIT GPU
Zamenjava funkcionalnega sistema policije za prenos alarmnih CT SIT GPU v
sporočil z novim sistemom
sodelovanju z
OODO UVZ
GPU

I.

IV.

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

Nosilci
programov in
sodelujoči

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Priprava in izvajanje policijskega dela programa za
zaščito prič in skesancev

UKP GPU

Priprava akta o vsebini in organiziranju dela na področju zaščite SPN UKP GPU
prič in skesancev

IV.

Opredelitev standardov varovanja objektov in
okolišev objektov

GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Ustanovitev komisije za tehnično varovanje

IV.

Namestnik
GDP v
sodelovanju z
NOE GPU
Izgradnja novih sistemov protivlomnega varovanja v objektih PU CT SIT GPU v
Kranj, Ljubljana in Postojna ter prostorih UKP GPU na sodelovanju z
Štefanovi in Vodovodni in izvedba prve faze posodobitve zunanjimi
sistema v drugih prostorih GPU
izvajalci

IV.
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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

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

UUP GPU

Krepitev vloge vodje policijskega okoliša

UUP GPU

Povečanje vidne navzočnosti policistov na
izpostavljenih območjih

UUP GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Priprava zloženke o partnerskem sodelovanju policije z lokalno SORUP UUP
GPU
skupnostjo
Oblikovanje plakata Policija z vami – za vas

IV.

Priprave na izvedbo projekta o delovanju policijskih pisarn

IV.

SORUP UUP
GPU v
sodelovanju s
PA GPU
Priprava preventivnega letaka za vodje policijskih okolišev
SORUP UUP
GPU
Izvedba nadzorov izvajanja usmeritev za preventivno delo in SORUP UUP
strategije v skupnost usmerjenega policijskega dela
GPU

IV.

IV.
III.

2. podcilj: Dosledno upoštevati usmeritve policijske dejavnosti v skupnosti in usmeritve za izvajanje preventivnega dela
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Zagotovitev organizacijskih in kadrovskih pogojev za UUP GPU
izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Priprava predloga sprememb organizacije preventivnega dela v SORUP UUP
policiji in sistemizacije delovnih mest na tem področju
GPU v
sodelovanju z
UKP in KS
GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.
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3. podcilj: Razvijati preventivne programe za varnost v skupnostih
Programi
Priprava in izvajanje preventivnih programov na
različnih področjih policijskega dela

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge
Priprava gradiva za vodje policijskih okolišev o nasilju v šolah
Priprava projekta o nasilju v šoli

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

SORUP UUP
GPU v
sodelovanju s
SSK UKP GPU

II.
IV.

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

Naloge
Priprava analiz stanja in ocenitev potreb za leto 2003

Priprava analiz stanja in ocenitev potreb za leto 2003

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

OMS UGDP v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

I. in IV.

I. in IV.

21

2. podcilj: Določiti prioritete mednarodnega policijskega sodelovanja
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Spremembe in dopolnitve strategije mednarodnega
policijskega sodelovanja

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in MNZ

Priprava strategije dela predstavnikov policije v
tujini, ustreznih podzakonskih in drugih aktov ter
napotitve predstavnikov v tujino

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

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Priprava sprememb in dopolnitev strategije mednarodnega OMS UGDP v
policijskega sodelovanja
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
SEZMS MNZ
Priprava splošnega akta o uradnikih za zvezo in razlagalnega SMPS UKP
priročnika
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU ter MNZ
in MZZ

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.

II.

3. podcilj: Prilagajati sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah razmeram in potrebam
Programi
Dopolnitev strategije nadaljnjega sodelovanja
policistov v mirovnih operacijah

Priprava aktov za delo policistov v mirovnih
operacijah

Sodelovanje v mirovnih operacijah

Nosilci
programov in
sodelujoči
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Ustanovitev policijske enote za delo policistov v mednarodnih SONPS UUP
mirovnih operacijah
GPU v
sodelovanju s
SORUP UUP,
KS in SS GPU
UUP GPU v
Priprava akta, ki bo urejal delo policistov v mednarodnih SONPS UUP
sodelovanju s KS mirovnih operacijah
GPU v
GPU
sodelovanju z
vodstvom UUP
GPU in KS
GPU
UUP GPU v
Izdelava analize o sodelovanju policistov v mednarodnih SONPS UUP
sodelovanju z
mirovnih operacijah in priprava predlogov vključitve ali GPU
drugimi NOE
prenehanja sodelovanja v posameznih mirovnih misijah
GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
II.

II.

IV.
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Priprava programov in izvajanje usposabljanj za delo UUP GPU v
sodelovanju z
v različnih tipih mirovnih operacij
drugimi NOE
GPU

Evalvacija programa usposabljanja za delo v mednarodnih SONPS UUP
mirovnih operacijah in priprava novega programa
GPU v
sodelovanju s
KS in PA GPU

III.

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

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

UKP, UUP, UVZ Standardizacija policijskega postopka prepoznave po fotografijah Vodstvo UKP
in OKC GPU
GPU v
Standardizacija poligrafskega testiranja
sodelovanju z
Standardizacija izdelave fotorobota
NOE UKP
GPU
Ažuriranje kataloga standardov policijskih postopkov
SORUP UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava učnega gradiva o izvajanju policijskih pooblastil na SORUP UUP
videokasetah
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava opomnikov za izvedbo strokovnih nadzorov na delovnih ON UGDP v
področjih, za katera so strokovno odgovorni UUP, UKP in OKC sodelovanju z
GPU
UUP, UKP in
OKC GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
II.
III.
IV.
II.

III.

IV.
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2. podcilj: Standardizirati rezultate dela na ozko strokovnih področjih
Programi
Opredelitev meril uspešnosti in učinkovitosti
izvajanja policijskih nalog

Nosilci
programov in
sodelujoči
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge
Oblikovanje teoretičnih izhodišč za opredelitev meril uspešnosti
Izdelava posnetka stanja
Uskladitev koncepta ocenjevanja uspešnosti
Izdelava modela ocenjevanja uspešnosti na podlagi doseganja
načrtovanih ciljev
Priprava metodologije za izdelavo analize dela OKC PU pri
interventnih dogodkih
Priprava metodologije za analiziranje reakcijskih časov
ukrepanja policistov na urbanih in neurbanih območjih ter
prilagoditev dnevnika dogodkov 113 na OKC PU
Preučitev možnosti dostopa vseh OKC PU do skupnega dnevnika
dogodkov OKC GPU

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

ON UGDP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
OKC GPU

I.
II.
III.
IV.

OKC GPU v
sodelovanju z
OKC PU
OKC GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in
OKC PU

IV.

III.

II.

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

Vzpostavitev partnerskega odnosa z regionalnimi in
lokalnimi ter komercialnimi mediji

Nosilci
programov in
sodelujoči
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Naloge
Vzpostavitev standardov komuniciranja z zunanjimi javnostmi
Ustanovitev oddelka za odnose z javnostmi v UGDP GPU

Nosilci nalog
in sodelujoči
UGDP GPU

UGDP GPU v
sodelovanju s
KS GPU
UGDP GPU v
Srečanje predstavnikov policije za odnose z javnostmi z uredniki UGDP GPU v
sodelovanju s PU medijev
sodelovanju s
PU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
III.
II.
II. in IV.
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Organiziranje seminarjev za novinarje, ki poročajo o
delu policije
Snovanje dogodkov ter promoviranje informacij in
dela

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

Organiziranje seminarja

Priprava in usklajevanje medijskih načrtov

UGDP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
izvajalci
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

III.

IV.

2. podcilj: Razvijati komuniciranje z državljani
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Vzpostavitev odprtega telefona in spletne klepetalnice UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Razširitev vsebine spletnih strani policije

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Dogovor o vzpostavitvi spletne klepetalnice in zagotovitev UGDP GPU v
pogojev za njeno delovanje
sodelovanju z
uredniškim
odborom
internetnih
strani in SIT
GPU
Priprava predlogov za prenovo spletnih strani interneta policije
UGDP GPU v
sodelovanju z
uredniškim
odborom
internetnih
strani
Priprava predloga dopolnitve spletnih strani za podporo OKC GPU v
delovanju anonimnega telefona 080-1200 z možnostjo sodelovanju z
sodelovanja državljanov pri neraziskanih primerih kaznivih uredniškim
dejanj, prometnih nesreč s pobegi in drugih hujših dogodkih
odborom
internetnih
strani, UUP,
UKP in SIT
GPU
Uvedba že razvite spletne aplikacije Ankete
CI SIT GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
III.

I.

III.

I.
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Spremljanje zadovoljstva javnosti s policijskim delom UGDP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

Razvoj aplikacije za spremljanje statistike dostopov in uporabe CI SIT GPU
spletnih strani
UGDP GPU v
Izvedba raziskave o stališčih javnosti o policiji
sodelovanju z
Izvedba internetne ankete o policijskih pooblastilih
drugimi NOE
Izvedba internetne ankete o komuniciranju policistov z GPU in
državljani
zunanjimi
izvajalci

III.
II.
III.
IV.

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

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

UGDP GPU v
sodelovanju z
zunanjimi
institucijami
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
institucijami
Uskladitev sodelovanja med OKC PU in regijskimi centri za OKC GPU v
obveščanje uprave RS za zaščito in reševanje
sodelovanju z
URSZR MO
Srečanje predstavnikov policije s predstavniki nevladnih
organizacij
Izvedba raziskave o zadovoljstvu nevladnih organizacij z delom
policije
Izmenjava predavateljev

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.
IV.
IV.

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

Nosilci
programov in
sodelujoči
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge
Posodobitev priprave pregleda tiska
Dopolnitev pravil o obveščanju in poročanju

Razvoj novih intranet aplikacij

Zasnova in izdajanje strokovne revije

UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Ustanovitev delovne skupine in priprava vsebinskih izhodišč

Nosilci nalog
in sodelujoči
UGDP GPU v
sodelovanju s
SIT GPU
OKC GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
CI SIT GPU v
sodelovanju z
uredniškim
odborom
intraneta
policije
UGDP GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.
II.

IV.

IV.
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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

Naloge
Priprava programa usposabljanja za policijsko zaslišanje

Nosilci nalog
in sodelujoči

Vodstvo UKP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava usmeritev za izvajanje zakona o eksplozivih, ki se SJR UUP GPU
nanašajo na naloge policije
v sodelovanju s
SOK UKP
GPU
Sprememba pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja CT UUP GPU
tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku
za uporabo milejših ukrepov
Priprava usmeritev za izvajanje zakona o varstvu pred SJR UUP GPU
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Izdelava pravilnika o kompletih in rokih trajanja uniforme ter vodstvo UUP
osebne in dopolnilne opreme
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava osnutka sprememb odredbe o omejitvi prometa na SCP UUP GPU
cestah v Sloveniji
Priprava sprememb in dopolnitev evropskega sporazuma o SCP UUP GPU
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR 2003)
Izdelava uredbe o nadzoru tehnične brezhibnosti tovornih in SCP UUP GPU
priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.

IV.

II.
IV.
II.

II.
II.
IV.
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Priprava na izvajanje novega zakona o prekrških (izobraževanje
in usposabljanje policistov, uskladitev informacijskega sistema
policije, priprava predpisanih obrazcev in operativnih usmeritev
za delo policistov v postopkih o prekrških)
Reorganizacija rezervne sestave policije

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Priprava temeljnega razvojnega projekta pomožne policije

vodstvo UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
SONPS UUP
GPU v
sodelovanju s
KS GPU, PU in
SOVN MNZ

IV.

IV.

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
Vzpostavitev enote za vključitev v schengenski
informacijski sistem

Zagotovitev stalne dežurne službe za mednarodno
policijsko sodelovanje
Zagotovitev izvajanja izravnalnih ukrepov na vlakih
v skladu s schengenskimi standardi in policijskih
nalog na železniškem območju

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP GPU v
sodelovanju s
SIT in KS GPU
ter zunanjimi
ustanovami
UKP GPU
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

SMPS UKP
GPU v
sodelovanju z
OMS UGDP,
UUP, SIT, KS
in PA GPU ter
SEZMS MNZ
Priprava koncepta delovanja stalne dežurne službe
SMPS UKP
GPU
Prerazporeditev delovnih mest iz postaje železniške policije ter SORUP UUP
sistemizacija dodatnih delovnih mest v specializirani enoti za GPU v
nadzor državne meje in mobilnih enotah v policijskih upravah v sodelovanju z
skladu s sprejetim konceptom dela na železniškem območju
drugimi NOE
GPU
Izdelava priročnika za delo urada SIRENE
Usposabljanje kadrov, predvidenih za delo v uradu SIRENE
Usposabljanje izvajalcev usposabljanja v Španiji
Priprava programa za usposabljanje uporabnikov schengenskega
informacijskega sistema
Priprava programa dela na področju ciljnega iskanja oseb

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.
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Zagotovitev izvajanja novega koncepta delovanja
posebne policijske enote generalne policijske uprave

Ocena rezultatov projekta Policija na lokalni ravni

Izboljšanje kakovosti dela in izrabe službenih psov in
konj

UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

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

Priprava koncepta organizacije in sistemizacije enote
Priprava aktov o organizaciji in delovanju posebne policijske
enote GPU

Priprava vmesnega poročila o delu delovne skupine za evalvacijo
projekta Policija na lokalni ravni
Izdelava zaključnega poročila
Priprava usmeritev za delo vodnikov službenih psov in policistov
konjenikov
Razširitev vsebin programa strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja policistov konjenikov

Organizacijska in tehnična prilagoditev sprejemanja
klicev na interventni številki 113

OKC GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Zamenjava sistema sprejemanja klicev na interventni številki 113
v OKC PU Ljubljana
Posodobitev sistema sprejemanja klicev v OKC PU Kranj,
Maribor in Koper

Opredelitev postopkov in uskladitev policijskega dela
ter usposabljanje policistov za preprečevanje in
odkrivanje kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi za
množično uničevanje

UKP in UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Dokončna uskladitev in sprejetje gradiva o pripravah policije za
preprečevanje in odkrivanje ogrožanja s sredstvi za množično
uničenje
Izdelava opomnika za preiskovanje kaznivih dejanj v zvezi z
blagom za dvojno (civilno in vojaško) rabo in širjenjem sredstev
za množično uničenje

SONPS UUP
GPU v
sodelovanju s
SJR UUP,
SORUP UUP
in KS GPU ter
PU
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in MNZ
SONPS UUP
GPU v
sodelovanju s
PA GPU in PU
SONPS UUP
GPU v
sodelovanju s
SJR in SORUP
UUP ter PA
GPU in PU
OKC GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in PU
LJ
OKC GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in PU
KR, MB in KP
SOK UKP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
SOK UKP
GPU v
sodelovanju z
UUP GPU

I.
IV.

I.
II.
IV.

IV.

III.

IV.

II.

III.
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Sistemska ureditev sodno odrejene kontrole sporočil,
posredovanih z elektronsko pošto ali drugimi
oblikami informacijske tehnologije

UKP GPU v
sodelovanju s
SIT GPU

Izdelava pravil o operativnih postopkih protibombne zaščite v SOK UKP
primerih suma napadov s sredstvi za množično uničenje
GPU
Vzpostavitev sistema za nadzor interneta in javne elektronske SPN UKP GPU
pošte ter priprava predloga sistemizacije 3 delovnih mest

IV.
IV.

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

Nosilci
programov in
sodelujoči

Naloge

Dopolnitev notranje normativne ureditve varstva
osebnih in tajnih podatkov
Opredelitev informacijske varnostne politike

SIT GPU

Priprava novega pravilnika o varovanju podatkov policije

SIT GPU

Izdelava informacijske varnostne strategije

Posodobitev sistema varovanja in evidentiranja
dostopa do osebnih in tajnih podatkov

SIT GPU

Določitev posebnih ukrepov in postopkov prenosa
podatkov stopnje strogo tajno in tajno

SIT GPU

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

CZP SIT GPU

II.

CZP v
sodelovanju s
CT in CI SIT
GPU
Priprava in vključitev novega REGP
CZP v
sodelovanju s
CI SIT GPU
Uvedba elektronskega podpisa
CZP v
sodelovanju s
CI SIT GPU
Vzpostavitev evidence oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov CI v
sodelovanju s
CZP SIT in KS
GPU
Opredelitev posebnih ukrepov varovanja informacijskega CZP v
obravnavanja tajnih podatkov stopnje tajno in strogo tajno
sodelovanju s
CT in CI SIT
GPU

IV.

III.
III.
III.

IV.
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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
Varovanje priključnih točk policijskega
informacijskega sistema z drugimi informacijskimi
sistemi

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT GPU
SIT GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Zagotovitev normativne podpore delovanju sistema in zaščite
sistema v skladu z obstoječimi predpisi (priprava prostora in
režima)
Namestitev novih varnostnih pregrad na novih priključnih točkah
in nadgradnja obstoječih

CZP v
sodelovanju s
CI SIT GPU
CZP SIT GPU

IV.

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

IV.

3. podcilj: Vzpostavitev sistema protielektronske zaščite v policiji
Programi

Nosilci
programov in
sodelujoči

Izdelava akta o protiprisluškovalni zaščiti

SIT GPU

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

SIT GPU

Priprava strokovnega navodila za izvajanje protiprisluškovalne CZP SIT GPU
zaščite
Določitev I. varnostnega območja policije in izdelava časovnega CZP SIT GPU
razporeda izvajanja protiprisluškovalnih pregledov

IV.
II.
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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
Zagotavljanje zakonitosti in etičnosti policijskih
postopkov

Nosilci
programov in
sodelujoči
UGDP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU, MNZ in
zunanjimi
ustanovami

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Priprava sprememb in dopolnitev navodila za reševanje pritožb

Priprava usmeritev za delo na področju pritožb
spremljanja ugotovitev iz pritožbenih postopkov
Izvajanje protikorupcijskega programa v policiji in
potreb za njegovo dopolnitev
Izvajanje usmeritev na področju notranje zaščite in
potreb po njihovi dopolnitvi
Priprava usmeritev na področju dodatnega dela
izvajanjem 100. člena zakona o javnih uslužbencih

na podlagi
spremljanje
spremljanje
v zvezi z

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

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.

IV.
IV.
IV.
II.

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

Nosilci
programov in
sodelujoči
UKP in UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Izdelava analize odvzemov prostosti po zakonu o prekrških, SJR UUP GPU
zakonu o policiji in zakonu o kazenskem postopku
in SRKKA
UKP GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
III.
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Spremljanje uporabe prisilnih sredstev

Izobraževanje policistov o uporabi prisilnih sredstev

Spremljanje obdelave in posredovanja osebnih
podatkov iz policijskih evidenc

Izvajanje priporočil odbora proti mučenju in
nečloveškemu ravnanju

UKP in UUP
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

UUP GPU

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

Priprava usmeritev za poročanje policistov o uporabi prisilnih SORUP UUP
sredstev
GPU
Izdelava analize o uporabi prisilnih sredstev
SORUP UUP
GPU
Izdelava analize telesnih poškodb zaradi uporabe prisilnih SORUP UUP
sredstev pri pasivnem upiranju
GPU
Izvedba strokovnih nadzorov
SORUP UUP
GPU
Usposabljanje izvajalcev usposabljanj za prisilno ustavljanje SORUP UUP
prevoznih sredstev
GPU v
sodelovanju s
PA in SE GPU
Usposabljanje policistov za uporabo tonfe
SORUP UUP
GPU v
sodelovanju s
PPE, PA, SE
GPU in PU
Posodobitev aplikacij za računalniško evidentiranje posredovanja SMPS UKP
GPU v
in obdelave osebnih podatkov
sodelovanju s
Izvedba strokovnih nadzorov
SIT GPU
Priprava pisnih dogovorov o sodelovanju z nevladnimi CT UUP GPU
organizacijami
v sodelovanju z
nevladnimi
organizacijami

II.
III.
III.
IV.
II.

IV.

II.
II. in IV.
II.
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13. strateški cilj: ZAGOTOVLJANJE VISOKE KAKOVOSTI UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
1. podcilj: Nadgraditi sistem načrtovanja, pridobivanja in izbire kadrov
Programi
Priprava kadrovskih projekcij in načrtovanje
kadrovskih potreb

Nosilci
programov in
sodelujoči
KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Priprava načrta in izvajanje postopkov za zaposlitev KS GPU v
novih kadrov za potrebe bodoče zunanje schengenske sodelovanju z
drugimi NOE
meje Evropske unije
GPU in PU

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Evalvacija in razvoj sistema pridobivanja in izbiranja KS GPU
kadrov

Priprava in izvajanje načrta transferja kadra na
bodočo zunanjo schengensko mejo Evropske unije

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Preučitev kadrovskih potreb posameznih enot

SKDR KS v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Izdelava načrta zaposlovanja za leto 2004
SKDR KS v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Izvedba izbirnega postopka za zaposlitev kandidatov za policiste SKDR KS v
sodelovanju z
UUP, PA in SS
GPU in PU
Priprava kriterijev in izvedba izbirnega postopka za zaposlitev SKDR KS v
carinikov v policiji
sodelovanju z
UUP, PA in SS
GPU in PU
Spremembe in dopolnitve schengenskega akcijskega načrta – KS GPU v
izdelava ocene potrebnega transferja kadra
sodelovanju z
UUP GPU
Priprava selekcijskega intervjuja
Usposabljanje izvajalcev selekcijskega intervjuja

SKDR KS
GPU
SKDR KS
GPU v
sodelovanju z
UUP in PA
GPU ter
zunanjimi
izvajalci

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
III.

IV.

IV.

IV.

I.

I.
II.
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Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za
potrebe sistema pridobivanja in izbiranja kadrov

KS GPU

Razporejanje delavcev skladno z določili 134. člena
Zpol

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Dopolnitev obstoječe programske opreme

SKDR KS
GPU v
sodelovanju s
SOK MNZ
Ažuriranje seznamov delavcev, ki nimajo ustrezne izobrazbe za KS GPU v
delovno mesto, ki ga zasedajo
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Preučitev možnosti za prerazporeditev delavcev
KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

II.

I.

II.

2. podcilj: Vzpostaviti karierni sistem
Programi
Določitev standardov znanj oziroma zahtev za
zasedbo delovnih mest

Priprava in izvedba programov usposabljanja
ocenjevalcev delovne uspešnosti
Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za
potrebe kariernega sistema

Nosilci
programov in
sodelujoči
KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Zbiranje predlogov standardov znanj oziroma zahtev za zasedbo KS GPU v
delovnih mest
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Priprava predloga sprememb in dopolnitev pravilnika o KS GPU v
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter usklajevanja med sodelovanju z
tem pravilnikom in katalogom usposabljanj
drugimi NOE
GPU
KS GPU v
Priprava programa in izvedba usposabljanj ocenjevalcev delovne KS GPU v
sodelovanju s PA uspešnosti
sodelovanju z
GPU
drugimi NOE
GPU
KS GPU v
Izdelava programske opreme za podporo načrtovanju kariere KS GPU v
sodelovanju s
zaposlenih
sodelovanju s
SIT GPU
SIT GPU in
SOK MNZ

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.

IV.

III.

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

KS GPU v
Testiranje aplikacije MFERAC – naloga 4 (kadrovska evidenca)
sodelovanju z
MNZ in
kadrovsko službo
vlade
Prehod na redno delo z aplikacijo MFERAC – naloga 4
(kadrovska evidenca)

KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU, PU in
SOK MNZ
KS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU, PU in
SOK MNZ

II.

IV.

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
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Prilagoditev načrtovanja in izvajanja učnih programov policije PA GPU v
zahtevam predpisov o izobraževanju, usposabljanju in sodelovanju z
izpopolnjevanju v državni upravi
drugimi NOE
GPU
Priprava vsebin in kriterijev za ugotavljanje strokovne PA GPU v
usposobljenosti in psihofizične zmožnosti policista ter vsebine in sodelovanju z
poteka opravljanja preizkusa
drugimi NOE
GPU
Izdelava načrta in začetek izvajanja preizkusov strokovne KS GPU v
usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
komisijo

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.

II.

III.
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Ugotavljanje
učinkovitosti
izobraževalnega
programa PA GPU v
izpopolnjevanja za poklic policist za prve tri generacije sodelovanju z
kandidatov
drugimi NOE
GPU in PU
Ugotavljanje učinkovitosti izobraževalnega programa višji PA GPU v
policist za prvo generacijo študentov
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Izvedba postopka za potrditev ustreznosti standarda strokovnih PA GPU
znanj na Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih za
izobraževalni program policist - program za odrasle
Izvedba postopka za pripravo poklicnega standarda za poklic PA GPU v
policist/policistka na centru za poklicno izobraževanje
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Evalvacija programa usposabljanja inštruktorjev - mentorjev
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Evalvacija izpitnega programa za izvajanje policijskih pooblastil PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Izvajanje programa Vodenje za komandirje
PA GPU
Usposabljanje izvajalcev usposabljanj s področja policijskih PA GPU v
pooblastil
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Priprava novih programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter PA GPU v
njihova verifikacija na programskem svetu PA
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Začetek izvedbe twinning light projekta o usposabljanju PA GPU
policistov za izvajanje schengenskega sporazuma
Izdelava avdiovizualnega učnega pripomočka za program PA GPU
komunikacije in obvladovanje konfliktov ter program psihologija
in komunikacijske veščine

IV.

IV.

I.

I.

II.

II.

IV.
I.

IV.

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

Razvijanje strokovne publicistike, izdajateljske in
svetovalne dejavnosti za potrebe policije

Priprava koncepta intenzivnega učenja tujih jezikov
v policiji

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

Priprava predloga reorganizacije policijske akademije

PA GPU v
sodelovanju s
KS GPU

IV

zunanjih PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Usposabljanje izvajalcev programa Vodenje v sodelovanju z PA GPU
zunanjimi izvajalci

IV

Sodelovanje pri vzpostavitvi informacijske mreže CEPOL PA GPU v
(evropska policijska akademija)
sodelovanju s
SIT GPU
Priprava učnih gradiv za predmeta strokovna terminologija v PA GPU v
tujem jeziku in uvod v pravo za izobraževalni program policist - sodelovanju s
program za odrasle
SADG MNZ

I

Vključevanje strokovnih delavcev
strokovnjakov v izvedbo programov

policije

in

Priprava študijskih gradiv za predmeta javna uprava in poklicna
etika za izobraževalni program višji policist
Izvedba strokovnega posveta s področja policijskih pooblastil
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU
Izdaja priročnika Komunikacija in obvladovanje konfliktov
PA GPU v
sodelovanju s
SADG MNZ
Priprava in poskusna izvedba programov učenja tujih jezikov
PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

II

II.

IV.
IV.

IV
IV.
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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
Sodelovanje na seminarjih v okviru SEPA v tujini
drugimi NOE
Izvedba seminarja SEPA o identifikaciji novih sintetičnih drog v GPU in
zunanjimi
Sloveniji
ustanovami
Sodelovanje na seminarjih CEPOL v tujini
Izvedba seminarja CEPOL o policijski etiki v Sloveniji
Izvedba glavnega kriminalističnega tečaja SEPA v Sloveniji

II.
IV.
III.
IV
II.

Sodelovanje na usposabljanjih ILEA na Madžarskem

III.

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
ustanovami

Priprava evalviranega programa in izvedba usposabljanja 150 PA GPU v
carinikov za pridobitev izpita za izvajanje policijskih pooblastil sodelovanju z
drugimi NOE
pred njihovo zaposlitvijo v policiji
GPU in CURS
Priprava novega izobraževalnega programa za pridobitev poklica MF
policist za carinike, ki bodo sklenili delovno razmerje v policiji

IV.

PA GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Priprava in izvedba programov v skladu s sprejetimi prioritetami

IV.

II.

PA GPU

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

Naloge
Priprava sistemizacije in tipizacije osebne varovalne opreme

Nosilci nalog
in sodelujoči

SVZD KS
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in PU
Določitev obsega in rokov preventivnih zdravstvenih pregledov SVZD KS
delavcev
GPU

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
IV.

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

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

Naloge
Izdelava smernic za ureditev varstva pred požarom

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

SVZD KS
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

III.

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

SVZD KS
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in
zunanjimi
strokovnjaki

III.

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

Naloge
Izdelava smernic za ukrepanje ob psihičnih težavah delavcev
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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
Vzpostavitev smotrnega načrtovanja materialnotehničnih sredstev (opreme in investicij) z določitvijo
prioritet

Nosilci
programov in
sodelujoči
SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)

Vzpostavitev operativne evidence materialno-tehničnih sredstev

SFMTZ SS
GPU v
sodelovanju s
SFPI MNZ

IV.

Priprava predloga sprememb načrta nabav in gradenj za leto
2004 v skladu s sprejetimi prioritetami
Določitev prioritet in priprava predloga načrta nabav in gradenj
za leto 2005

SFMTZ SS
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in SFPI
MNZ
Vodstvo in
SFMTZ SS
GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in SFPI
MNZ
SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in SFPI
MNZ

III.

Zagotovitev programskega načrtovanja proračuna
policije v skladu z zakonodajo javnih financ

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Priprava navodil, dokumentov in postopkov usklajevanj za
pripravo predloga sprememb proračuna 2004 in predloga
proračuna 2005

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

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in MNZ

Priprava predlogov, programov in strokovnih podlag za izvedbo
postopkov nabav in gradenj, izvedba oz. sodelovanje pri oddaji
javnih naročil in nadzor nad izvedbo javnih naročil v skladu z
načrtom nabav in gradenj za leto 2003

III.

III.

IV.
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−
−
−
−
−

−
−
−
−

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)

Priprava idejnega projekta, izdelava gradbenih projektov in STVU in
pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo počitniškega SPSPZ SS
objekta Na Skalci v Bohinju.
GPU v
sodelovanju s
SFPI MNZ

IV.

2. podcilj: Zagotoviti racionalno in gospodarno uporabo ter spremljati razvoj in novosti pri materialno-tehničnih sredstvih in na drugih področjih
Programi
Posodobitev evidenc materialno-tehničnih sredstev in
skladiščnega poslovanja

Nosilci
programov in
sodelujoči
SS GPU v
sodelovanju s
SIT GPU in
MNZ

Naloge

Nosilci nalog
in sodelujoči

Vzpostavitev računalniškega vodenja evidenc skladiščnega SFMTZ SS
GPU v
poslovanja
sodelovanju s
Vzpostavitev evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja
SIT GPU, SFPI
po pravilniku o sistemizaciji in tipizaciji materialno-tehničnih
MNZ in
sredstev in opreme.
zunanjim
izvajalcem

Rok izvedbe
nalog
(trimesečje)
I.
IV.
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Opredelitev standardov za osebno in dopolnilno
policijsko opremo

Določitev normativov za gradnjo objektov policije

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

SS GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU in MNZ

Opredelitev novih standardov za osebno in dopolnilno opremo SFMTZ SS
pripadnikov specialne enote
GPU v
sodelovanju s
SE GPU in
zunanjim
izvajalcem
Opredelitev novih standardov za zaščitna sredstva posebnih SFMTZ SS
policijskih enot
GPU v
sodelovanju z
UUP GPU in
zunanjim
izvajalcem
Priprava normativov za gradnjo objektov policije
STVU SS GPU
v sodelovanju s
SFPI MNZ in
zunanjim
izvajalcem
Priprava strokovnih podlag in določitev kriterijev za mehansko STVU SS GPU
in tehnično varovanje
v sodelovanju
z drugimi NOE
GPU in SFPI
MNZ

IV.

IV.

II.

III.

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
UUP GPU v
sodelovanju z
drugimi NOE
GPU

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

Priprava predlogov, programov in strokovnih podlag za izvedbo UUP GPU v
postopkov nabav in gradenj v skladu s sprejetim finančnim sodelovanju s
načrtom za leto 2003 in načrtom nabav in gradenj za leto 2003
SS, UKP, SIT,
KS in PA GPU

I.
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−
−

Sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil

UUP GPU v
sodelovanju s
SS, UKP in
SIT GPU ter
SFPI MNZ
Usklajevanje realizacije in priprava poročil o realizaciji
UUP GPU v
sodelovanju s
SS, UKP, SIT,
KS in PA GPU
Usklajevanje aktivnosti za nabavo opreme za nadzor državne UUP GPU v
meje iz sredstev PHARE
sodelovanju s
SIT in SS
GPU ter SFPI
MNZ

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

IV.

II. in IV.

IV.

17. strateški cilj: POSODABLJANJE SISTEMSKE INFORMACIJSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
1. podcilj: Posodobiti informacijsko infrastrukturo policije
Programi
Vzpostavitev rezervnega centralnega sistema

Dokončanje lokalnih računalniških omrežij v
policijskih enotah

Nosilci
programov in
sodelujoči
SIT in SS GPU

SIT GPU in PU

Naloge
Priprava in izvedba razpisa za centralni računalnik, diskovna
sistema in avtomatsko tračno knjižnico
Zamenjava obstoječega centralnega računalnika in diskovnega
sistema
Priprava na uvedbo tehnologije za prenos informacijskega
sistema na rezervno lokacijo (GDPS workshop)
Dokončanje LAN infrastrukture v vseh policijskih upravah, razen
PU Postojna
Priprava ustreznih standardnih postopkov namestitve programske
opreme na osebnih računalnikih in strežnikih ter nadgradnja
logične domene POLICIJA
Razvoj in nadgradnja sistema protivirusne zaščite ter vključitev
OS/2 strežnikov v sistem avtomatske nadgradnje programske
opreme in protivirusnih podatkov

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)
CI SIT GPU

III.

CI SIT GPU

IV.

CI SIT GPU

IV.

CI SIT GPU

III.

CI SIT GPU

IV.

CI SIT GPU

IV.
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Poenotenje omrežne opreme lokalnih informacijskih
sistemov generalne policijske uprave

SIT GPU

Vpeljava nove elektronske pošte

SIT GPU

Posodobitev informacijske podpore (FIO, imaging)

UKP GPU v
sodelovanju s
SIT GPU

Priprava enotne rešitve arhiviranja podatkov na strežnikih v CI SIT GPU
lokalnih omrežjih policijskih uprav in policijskih postaj
Usposobitev organizatorjev programerjev policijskih uprav za CI SIT GPU v
prevzem nekaterih administratorsko vzdrževalnih nalog
sodelovanju s
PU
Priprava analize stanja in predloga rešitve poenotenja omrežne CI SIT GPU
opreme lokalnih informacijskih sistemov generalne policijske
uprave
Dokončanje testnega produkcijskega obdobja in začetek uvajanja CI SIT GPU
Zagotovitev delovanja na oddaljenih lokacijah, kjer ni lokalnega CI SIT GPU
omrežja
Priprava tehničnih, finančnih in strokovnih podlag za uporabo SSK UKP
računalniškega programa za prepoznavo oseb po fotografijah
GPU v
sodelovanju s
SIT GPU
Prenova informacijskega sistema FIO s področja kriminalitete SRKKA UKP
(vzpostavitev manjkajočih relacij med dokumenti in osumljenci GPU v
predkazenskega postopka)
sodelovanju s
CI SIT GPU
Vzpostavitev vsebinske kontrole kakovosti podatkov
informacijskem sistemu FIO s področja kriminalitete

v SRKKA v
sodelovanju s
SSK, SGK in
SOK UKP
GPU, SORUP
UUP GPU in
PU LJ
Razširitev informacijske podpore za zasežene predmete, ki bodo SRKKA v
označeni s črtno kodo
sodelovanju s
SSK, SGK,
SOK in CFP
UKP GPU ter
SS in SIT
GPU
Posodobitev nacionalnega centralnega biroja Interpola v sklopu SMPS UKP
interpolove globalne komunikacijske infrastrukture
GPU v
sodelovanju s
SIT GPU

IV.
IV.
IV.
II.
II.
III.

III.

III.

III.

IV.
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Zamenjava CSP aplikacije z VisualAge Generator razvojnim
okoljem
Vpeljava WebSphere Application Server aplikacijskega vmesnika
za izvajanje omrežnih aplikacij
Posodobitev LAN infrastrukture in WAN povezav nacionalne
enote Interpola

CI SIT GPU

I.

CI SIT GPU

III.

SIT GPU v
sodelovanju z
UKP GPU

IV.

2. podcilj: Posodobiti telekomunikacijsko infrastrukturo policije
Programi
Povečanje komunikacijske prepustnosti dostopnih
sistemov in zagotovitev zmogljivega integriranega
omrežja

Digitalizacija radijskega omrežja

Nosilci
programov in
sodelujoči

Naloge

Nosilci nalog Rok izvedbe
in sodelujoči
nalog
(trimesečje)

SIT GPU v
Posodobitev pristopnih komunikacijskih povezav med GPU in CT SIT GPU v
sodelovanju s SS Telekomom Slovenije
sodelovanju s
GPU in MNZ
Telekomom
Slovenije
Dograditev komunikacijskih povezav do PU Krško ali PU Novo CT in CZP
mesto
SIT GPU
Nadaljevanje integracije komunikacij med drugo in tretjo ravnijo CT in CZP
v omrežju
SIT GPU v
sodelovanju s
PU
Nadaljevanje digitalizacije komunikacijske infrastrukture v CT SIT GPU v
enotah tretje ravni (ISDN, IP)
sodelovanju s
PU
Izvedba prve faze nadgradnje omrežja fiksnih govornih CT SIT GPU
komunikacij na prvi in drugi ravni (ISDN, IP)
SIT GPU v
Vzpostavitev testnega digitalnega radijskega sistema TETRA
CT SIT GPU
sodelovanju z
zunanjimi
ustanovami

II.

IV.
IV.

IV.
IV.
IV.
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II. NAČRT ZAPOSLOVANJA V POLICIJI
1. Načrt zaposlovanja v uniformirani policiji
Naloge

Dejavnosti

Nove zaposlitve

Objava razpisa za prosta delovna mesta kandidat/kandidatka za
policista v sredstvih javnega obveščanja
Izvedba izbirnih postopkov v zvezi z objavo prostih delovnih mest
kandidat/kandidatka za policista
Izbor kandidatov in kandidatk za policiste (zaposlitev kandidatov s
01.01.2004)
Obravnava vlog in izvedba potrebnih kadrovskih postopkov za
ponovno zaposlitev v policiji

Ponovne zaposlitve

Število zaposlitev

200 novih
50 nadomestnih
10

Rok izvedbe

Sodelujoči

januar 2003

PA in SS GPU ter PU

marec 2003

PA GPU in PU

april 2003

delovna skupina

vse leto

PU

2. Načrt zaposlovanja v neuniformirani policiji (status policist)
Naloge

Dejavnosti

Nove zaposlitve

Objava razpisov, izvedba izbirnih postopkov in sklenitev delovnega
razmerja z novimi delavci – strokovnjaki
Objava razpisov, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja z delavci,
ki bodo nadomestili odhajajoče delavce (sporazumna prenehanja
delovnih razmerij, upokojitve, smrt, disciplinski ukrepi…)

Nadomestne zaposlitve

Število zaposlitev

Rok izvedbe

Sodelujoči

25

vse leto

UKP in SIT GPU

40

vse leto

NOE GPU in PU
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3. Načrt zaposlovanja delavcev policije (brez statusa policist)
Naloge

Dejavnosti

Nove zaposlitve
Nadomestne zaposlitve

Sklenitev delovnega razmerja s štipendisti
Objava razpisov, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja z delavci,
ki bodo nadomestili odhajajoče delavce (sporazumna prenehanja
delovnih razmerij, upokojitve, smrt, disciplinski ukrepi…)
Objava razpisov, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja za določen
čas zaradi povečanega obsega dela in nadomeščanja odsotnih
delavcev

Število zaposlitev

Rok izvedbe

Sodelujoči

13
50

vse leto
vse leto

NOE GPU in PU
NOE GPU in PU

25

vse leto

NOE GPU in PU
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III. NAČRT OPREME IN INVESTICIJ
Podprogram
08021701

08021701

Ime
podprograma
Prometna
varnost

Prometna
varnost

Proračun.
postavka
1226

1226
8909

Konto Podkonto
4202

420225

NRP
1714-02-5332

420225
4202

1747-02-7422

Projekt Naziv podkonta in projekta

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
P5332 nakup opreme za nadzor prometa in napeljav – sredstva za nadzor
prometa
laserski merilec hitrosti
9
10.000
merilec hitrosti – radar Multanova
1
13.314
ročni elektronski alkotest
28
10.000
merilnik alkohola v izdihanem zraku
15
30.000
fotoaparat analogni za merilce hitrosti – radarje
3
15.000
teleskopsko, tračno merilo in merilo globine
3
9.000
pnevmatik
59
SKUPAJ 5332
87.314
akcija Vozimo pametno – tuja donacija
nakup računalnikov in programske opreme
nakup telekom. opreme in napeljav
nakup druge opreme in napeljav
SKUPAJ 8909
SKUPAJ 08021701

420202
420238
420299
8909
08021701
08021703

Prometna
varnost
Kriminalistična
dejavnost

1236

4202

420221

1714-02-5317

4202

420236

1714-02-1236

5334

4202

420237

1714-02-6745

6745

420237
Kriminalistična
dejavnost

1236

1.104
93
941
2.138
89.452

P5317 nakup laboratorijske opreme – kriminalističnotehnična oprema

420221

08021703

Kol.

nakup kriminalističnotehnične opreme
60.000
SKUPAJ 5317
60.000
posebna tehnična sredstva in pripomočki
nakup posebnih tehničnih sredstev in pripomočkov
159.845
SKUPAJ 5334
159.845
nakup opreme za varovanje – oprema za zaščito ogroženih delavcev
oprema za ogrožene delavce (nakup sistema za
6.050
operativno spremljanje oseb)
SKUPAJ 6745
6.050
SKUPAJ 08021703
225.895
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Podprogram
08021702

Ime
podprograma
Notranja
varnost

Proračun.
postavka
1228

Konto Podkonto

NRP

Projekt Naziv podkonta in projekta

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4201
4201
4201

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)

nakup zgradb in prostorov
420000
420000
420000
420000
420000
420000
420000
420000

1714-02-4200
1714-02-0023
1714-02-7413
1714-02-0001
1714-02-7417
1714-02-7414
1714-02-7411
1714-02-5314

420100
420101

5314
5314
5314

nakup zgradb in prostorov
novogradnja GPU
PU LJ – PMP Kočevje
PU LJ – PP Moste
PU MS – PMP Lendava
PU MB – PMP Podlehnik
PU CE – PMP Rogaška Slatina
SKUPAJ KONTO 4200
nakup prevoznih sredstev
nakup koles, motornih koles in motorjev
kolo
motorno kolo, BM, nad 350 ccm
nakup avtomobilov
osebno civilno vozilo do 1.600 ccm – SS
osebno civilno specialno vozilo do 1.600 ccm – UKP
osebno civilno specialno vozilo do 1.600 ccm – UVZ
osebno civilno patruljno vozilo do 1.600 ccm – UUP
osebno civilno patruljno vozilo od 1.600 do 1.900 ccm
– OKC
osebno civilno patruljno vozilo od 1.600 do 1.900 ccm
– UUP
osebno civilno vozilo od 1.900 do 2.300 ccm
osebno civilno patruljno vozilo nad 2.300 ccm
(provida) – UUP
osebno specialno vozilo, BM, do 1.600 ccm – UUP
osebno specialno vozilo, BM, od 1.600 do 1.900 ccm –
UUP
osebno specialno vozilo, BM, od 1.900 do 2.300 ccm –
UUP
osebno civilno specialno vozilo, nad 2.300 ccm – SE
osebno specialno vozilo, intervencijsko, manjše (4+2)
– UUP
osebno specialno vozilo, intervencijsko, večje (5+4) –
UUP

90.000
8.000
70.000
10.000
60.000
20.000
40.000
298.000

10
25
2
3
1

16.500
1.500
15.000
398.484
32.584
80.000
6.000
10.200
3.500

3

10.000

2
2

9.000
14.000

27
2

81.000
7.200

1

4.000

1
2

6.000
10.000

13

89.000

5
5
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Podprogram

Ime
podprograma

Proračun.
postavka

Konto Podkonto

4201

4201
4202
4202

NRP

420103

420199

420237

1714-02-1905

420237
1714-02-1906
4202
4201

420236
420106

4202

420299

1714-02-1926

Projekt Naziv podkonta in projekta

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
1
8.000

osebno specialno vozilo za kontrolo tehnične
brezhibnosti vozil – UUP
osebno specialno vozilo za opravljanje ogledov
1
8.000
prometnih nesreč – UUP
osebno specialno vozilo za prevoz službenih psov,
3
12.000
manjše, od 1.600 do 1.900 ccm – UUP
osebno specialno vozilo – terensko, večje, s
1
8.000
policijsko opremo – UUP
5314 nakup tovornjakov in kombijev
31.000
kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijskih
1
5.000
oznak – PA
kombinirano vozilo za prevoz oseb s policijsko
1
5.500
opremo – UVZ
kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijske
1
7.000
opreme – UUP CT
kombinirano vozilo za prevoz oseb brez policijskih
1
6.000
oznak – SE
kamionet furgon, osebni dostavni – SS
3
7.500
5314 nakup drugih prevoznih sredstev
2.000
priklopnik za prevoz 6 službenih psov
1
2.000
SKUPAJ KONTO 4201
447.984
nakup opreme
1905 nakup opreme za varovanje – tehnična sredstva za varovanje oseb in
objektov
tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov
22.000
SKUPAJ 1905
22.000
1906 nakup policijske opreme – schengenski kriteriji
nakup policijske opreme – schengenski kriteriji
30.362
nakup plovila
185.000
SKUPAJ 1906
215.362
1926 nakup druge opreme in napeljav – opreme za zaščito podatkov
oprema za protiprisluškovalno zaščito
10.000
varovanje povezav ITSP z inernetom in drugimi IS
20.000
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Podprogram

Ime
podprograma

Proračun.
postavka

Konto Podkonto

4202

420299
420203

NRP

Projekt Naziv podkonta in projekta

1714-02-5308

5308

1714-02-5315

5315

420203
4202
420238
420238
420238
420238
420238
08021702

Notranja
varnost

1228

4202

4202

420202

420238
420238

1714-02-5316

1714-02-7404

5316

7404

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
15.000

zaščita hrambe podatkov in dokumentov, varovanje
prostorov
zaščita prenosa podatkov
SKUPAJ 1926
nakup stan. pohištva – oprema za službena stanovanja in
samske sobe
SKUPAJ 5308
nakup telekom. opreme in napeljav – telekomunikacijska oprema
oprema za medomrežna povezovanja
oprema radijskih komunikacij
oprema fiksnih govornih omrežij
oprema za sisteme varovanja
elektronske naprave in oprema laboratorijev
SKUPAJ 5315
nakup računalnikov in programske opreme
nova elektronska pošta policije
informatizirano pisarniško poslovanje policije (projekt
SPIS)
podpora statistično – analitičnemu delu (Application
Developer Studio)
help desk programska oprema
informatizacija obravnavanja podatkov, vezanega na
izvajanje nalog policijske postaje (projekt ISPP)
tračna knjižnica
strojna oprema (PC, tiskalniki)
programska oprema in storitve
ožičenje
nadgradnje strojne opreme
SKUPAJ 5316
digitalna informacijska infrastruktura
usmerjevalniki
oprema medomrežnega povezovanja
SKUPAJ 7404

21.000
66.000
26.000
26.000
29.900
86.000
115.000
89.000
37.000
356.900
25.000
15.000
5.000
10.000
20.000
40.000
150.000
99.000
40.000
40.031
444.031
15.400
15.400
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Podprogram

Ime
podprograma

Proračun.
postavka

Konto Podkonto
4202

NRP

Projekt Naziv podkonta in projekta

1714-02-5318

5318

1714-02-5319

5319

1714-02-5321

5321

1714-02-5324

5324

1714-02-5334

5334

1714-02-5337

5337

420221
4202
420201
4202
420200
4202

420236

420236
4202
420236
420238
420239
420299
420299
4202

420240

420240

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
nakup laboratorijske opreme – oprema delavnic in laboratorijev
oprema delavnic in laboratorijev
25.000
SKUPAJ 5318
25.000
nakup pisarniške opreme – birotehnična oprema
nakup pisarniške opreme – birotehnična oprema
18.000
SKUPAJ 5319
18.000
nakup pisarniškega pohištva – pisarniška oprema
nakup pisarniškega pohištva – pisarniška oprema
38.000
SKUPAJ 5321
38.000
nakup policijske opreme – oborožitev
pištola Beretta M-92 FS, kal. 9 mm para.
20.970
pištola Beretta M-8000, kal. 9 mm para.
6.500
pištola SIG 226, kal. 9 mm para.
2.000
avtomatska puška, jurišna, kal. 5,56 mm
1.500
simulator streljanja
8.900
cev za mitraljez PKT, kal. 7,62 mm
330
okvir za H&K
4.800
ostrostrelska puška H&K, kal. 308 W, z daljnogledom,
daljinomerom in napravo za nočno streljanje
cev za Simunition (za H&K)
SKUPAJ 5324
45.000
nakup policijske opreme – posebna tehnična sredstva in pripomočki
nakup policijske opreme
15.500
nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
500
glasbeni inštrumenti, video in avdio oprema
3.700
rentgen
nakup druge opreme in napeljav
15.300
SKUPAJ 5334
35.000
nakup medic. opreme in napeljav – oprema za zdravstveno varstvo
R 35
1
2.000
elektronski osebni dozimeter
2
1.000
merilni instrumenti
1.000
SKUPAJ 5337
4.000
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Podprogram

Ime
podprograma

Proračun.
postavka

Konto Podkonto
4202

NRP

420220

1714-02-7410

420402
420401
420402
420401
420402
420401
420402
420401
420402
420402
420401

1714-02-0002
1714-02-0005
1714-02-0007
1714-02-0010
1714-02-7412
1714-02-7418
1714-02-0014
1714-02-0016
1714-02-0006
1714-02-0024
1714-02-7419

420400
420401

1714-02-0022
1714-02-0003

Projekt Naziv podkonta in projekta
7410

4204

4205

5311
420500
420500
420500
420500
420500

1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205

420500

1714-02-4205

420500
420500

1714-02-4205
1714-02-4205

420500

1714-02-4205

420500

1714-02-4205

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
12.000

nakup opreme za menze – oprema in investicijsko
vzdrževnje obratov prehrane
SKUPAJ 7410
12.000
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
PU LJ – PP Ljubljana – Center
PU MS – PP Murska Sobota
170.000
samski dom Šentvid
224.090
Gotenica – poligon
40.000
PU KK – PMP Brežice
50.000
PU MS – PMP Ljutomer
50.000
PU NG – PP Ajdovščina
20.000
PU SG – PP Radlje
10.000
PU SG – PP Ravne
30.000
PU PO – PP Ilirska Bistrica
50.000
CT Prosenjakovci – sofinanciranje izgradnje
90.000
vodovoda, postavitev ograje in čistilne naprave
PU NM – PMP Metlika
70.000
PU MB – PP Ptuj
40.000
SKUPAJ 4204
844.090
investicijsko vzdrževanje in izboljšave – investicijsko vzdrževanje objektov
Policije
ureditev kanalizacije in parkirišča PA v Tacnu
10.000
obnova ograje okoli kompleksa PA v Tacnu
10.000
gorski objekt – rekonstrukcija antenskih stolpov
15.000
dežurne pisarne – obnove in rekonstrukcije
25.000
ureditev mehanskega in tehničnega varovanja
20.000
policijskih objektov
obnova kotlovnic, toplotnih postaj in energetskih
15.000
sistemov
zamenjava oken in vrat po objektih
10.000
obnova agregatov, UPS naprav, nadzornih sistemov,
10.000
jakotočnih in šibkotočnih instalacij
prostori za pridržanje na PP – obnove in
20.000
rekonstrukcije
obnova dvorišč, parkirišč, zunanje razsvetljave in
5.000
kanalizacije
55

Podprogram

Ime
podprograma

Proračun.
postavka

Konto Podkonto

NRP

420500
420500
420500
420500
420500

1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205

420500
420500
420500
420501

1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-4205
1714-02-1228

420600
420600
420600
420600
420600

1714-02-2406
1714-02-7418
1714-02-7415
1714-02-7416

4206

4208

1714-02-4208
420800
420801
420804
420805
420899

08021702

Notranja
varnost

1228
420220
420299
420500

08021702

Notranja
varnost

137

Projekt Naziv podkonta in projekta
obnova streh s pripadajočimi deli
obnova strelišč
druga nujna nepredvidena dela
investicijsko vzdrževanje samskih sob
sanacija prostorov (tlakov, talnih oblog, stropov, sten,
fasad, prezračevalnih sistemov, strojnih instalacij)
adaptacija objekta v Sostrem
ureditev prostorov po izselitvi Sove
investicijsko vzdrževanje čolna P111
investicijsko vzdrževanje helikopterjev
SKUPAJ 4205
nakup zemljišč in naravnih bogastev
nakup zemljišč in naravnih bogastev (Dobova)
PU MS – PMP Ljutomer
PU MB – PMP Gorišnica
PU MB – PP VSP Maribor
SKUPAJ 4206
študije o izvedljivosti projektov
študije o izvedljivosti projektov
investicijski nadzor
načrti in druga projektna dokumentacija
plačilo nadomestila za spremembo namembnosti
zemljišč
plačila drugih storitev in dokumentacije
SKUPAJ 4208
SKUPAJ 1228
nakup opreme za menze
nakup druge opreme in napeljav
investicijsko vzdrževanje in izboljšave
SKUPAJ 137

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)
5.000
10.000
25.800
24.000
10.000
5.000
5.000
150.000
257.123
631.923
19.000
20.000
20.000
10.000
69.000
1.000
1.000
20.000
2.000
6.000
30.000
3.643.690
3.000
1.500
4.700
9.200
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Podprogram
08021702

Ime
podprograma
Notranja
varnost

Proračun.
postavka
139

Konto Podkonto

NRP
1714-02-7420

08021702
08021701
08021703

Notranja
varnost
Notranja
varnost

139

2146
Prometna
1226, 8909
varnost
Kriminalistična
1236
dejavnost

1714-02-0025

Kol.

Proračun 2003
(v 1.000 SIT)

lastna dejavnost – prehrana – gostinske storitve
nakup opreme za menze
nakup druge opreme in napeljav
investicijsko vzdrževanje in izboljšave
SKUPAJ 139

420220
420299
420500
08021702

Projekt Naziv podkonta in projekta

3.000
1.000
1.800
5.800

SKUPAJ 08021702

3.658.690

nakup helikopterja
SKUPAJ 08021701

0
89.452

SKUPAJ 08021703

225.895

SKUPAJ INVESTICIJE 1714 POLICIJE

3.974.037
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SEZNAM KRATIC
Policijske enote:
UGDP GPU
ON UGDP
OPNZPP UGDP
OSA UGDP
OMS UGDP
UUP GPU
SJR UUP
SCP UUP
SDMT UUP
SORUP UUP
SONPS UUP
CT UUP
UKP GPU
SSK UKP
SGK UKP
SOK UKP
SPN UKP
SRKKA UKP
SMPS UKP
CFP UKP
UVZ GPU
OOVŠ UVZ
OODO UVZ
OKC GPU
SE GPU
PA GPU
KS GPU
SKDR
SVZD
SIT GPU
CI SIT
CT SIT
CZP SIT
SS GPU
SFMTZ SS
SPSPZ SS
STVU SS

urad generalnega direktorja policije, generalna policijska uprava
oddelek za nadzor
oddelek za pritožbe, notranjo zaščito in pomoč policistom
oddelek za sistemsko analitiko
oddelek za mednarodno sodelovanje
uprava uniformirane policije, generalna policijska uprava
sektor za javni red
sektor za cestni promet
sektor za državno mejo in tujce
sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije
sektor za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti
center za tujce
uprava kriminalistične policije, generalna policijska uprava
sektor za splošno kriminaliteto
sektor za gospodarsko kriminaliteto
sektor za organizirano kriminaliteto
sektor za posebne naloge
sektor za računalniško kriminaliteto in kriminalistično analitiko
sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
center za forenzične preiskave
urad za varnost in zaščito, generalna policijska uprava
oddelek za operativno varovanje in ščitenje
oddelek za operativno dežurstvo in oskrbo
operativno-komunikacijski center, generalna policijska uprava
specialna enota, generalna policijska uprava
policijska akademija, generalna policijska uprava
kadrovska služba policije, generalna policijska uprava
sekcija za kadre in delovna razmerja
služba za varnost in zdravje pri delu
služba za informatiko in telekomunikacije, generalna policijska uprava
center za informatiko
center za telekomunikacije
center za zaščito podatkov
skupne službe, generalna policijska uprava
sekcija za finančne in materialno-tehnične zadeve
sekcija za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve
sekcija za tekoče vzdrževanje in upravljanje

PPE GPU
PU
UKP PU
OKC PU

posebna policijska enota, generalna policijska uprava
policijska uprava
urad kriminalistične policije
operativno-komunikacijski center

Druge ustanove:
MNZ RS
SEZMS MNZ
SOVN MNZ
SFPI MNZ
SOK MNZ
SADG MNZ
VPVŠ
MZZ
MP
MF
MZ
MID
MZP
OVS
IVZRS
SPS
URSZR
UPPD
CURS
VDT
VS
UL

ministrstvo za notranje zadeve RS
služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
služba za obrambno in varnostno načrtovanje
sektor za finance, plan in investicije
sektor za organizacijo in kadre
služba za administracijo, dokumentacijo in grafiko
visoka policijsko-varnostna šola
ministrstvo za zunanje zadeve
ministrstvo za pravosodje
ministrstvo za finance
ministrstvo za zdravstvo
ministrstvo za informacijsko družbo
ministrstvo za promet
obveščevalno varnostna služba
inštitut za varovanje zdravja RS
sekcija preiskovalnih sodnikov
uprava RS za zaščito in reševanje
urad za preprečevanje pranja denarja
carinska uprava RS
vrhovno državno tožilstvo
vrhovno sodišče
univerza v Ljubljani
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