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Poslanstvo in vizija
Slovenija je z mednarodnim priznanjem ter članstvom v Organizaciji združenih narodov
(OZN), v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter v Evropski uniji (EU)
prevzela soodgovornost za zagotavljanje svetovnega miru v svetu. Slovenska policija
aktivno prispeva k skupnim naporom Evropske unije pri oblikovanju skupne evropske
varnostne in obrambne politike (EVOP).
Nacionalna varnostna politika Republike Slovenije (Resolucija o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije) daje prednost nenasilnemu reševanju mednarodnih
konfliktov in obsoja uporabo sile s ciljem ogrožanja svobode in varnosti drugih držav.
Slovenska policija aktivno sodeluje v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem ZN, EU in
OVSE od leta 1997.
Konflikti v zadnjem obdobju so vse bolj notranje-državni z ali brez vmešavanja sosednjih ali
drugih držav. Zaradi spremenjene narave sporov postajajo mednarodne civilne misije (v
nadaljevanju MCM) vse bolj zahtevne in po vsebini kompleksne. Klasične mirovne misije se
praktično ne vzpostavljajo več. Današnje MCM vključujejo različne vsebinske aktivnosti
(humanitarna pomoč, pomoč pri izvedbi volitev, vzpostavljanje pravne države,
demilitarizacija, demobilizacija in reintegracija pripadnikov vojskujočih se strani,
vzpostavitev nove administracije, vojske, lokalne policije, njihovo usposabljanje ipd.).
Slovenska policija bo tudi v prihodnje zagotavljala vrhunske strokovnjake za potrebe MCM,
ki bodo odgovorno in profesionalno opravljali svoje naloge in pri tem ponosno predstavljali
slovensko policijo in državo.
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Sodelovanje slovenske policije v mednarodnih mirovnih
operacijah - soočanje z novimi izzivi
Letos mineva deset let, odkar slovenska policija (v nadaljevanju policija) sodeluje v MCM. Dne 27.
novembra 1997 je bil v sklopu obrambne organizacije Zahodnoevropske unije (WEU) v misijo
MAPE v Albaniji napoten prvi policist. Sodelovanje v prvi mirovni operaciji se časovno ujema
tudi s prvo udeležbo slovenske vojske (v nadaljevanju vojska) v mirovni operaciji Alba (v prevodu
Zora) v Albaniji.
V preteklosti je vodstvo policije sprejelo odločitev, da bomo sodelovali v MCM s približno 30
policisti. Skladno s to odločitvijo se je število policistov v MCM v letih od 1997 do 2007
spreminjalo; obseg nalog, povezanih s sodelovanjem v mednarodnih civilnih misijah, pa se je
nenehno povečeval.
Podobno kot vojska se je tudi policija aktivno vključila v sodelovanje v MCM v okviru različnih
mednarodnih organizacij EU (EUPM v BiH, EUPOL Proxima v Makedoniji), OZN
(UNTAET/UNMISET v Vzhodnem Timorju, UNMIK na Kosovu, OHR v BiH), OVSE (KPSS
na Kosovu, SMMS v Makedoniji, OVSE v Srbiji) in WEU (MAPE v Albaniji). Kasneje je policija
sodelovala tudi v multilateralnih MCM, katerih nosilci so bile posamezne države začasne
koalicijske oblasti (npr. ZDA v Afganistanu - IPTM in Jordaniji - JIPTC). Svojega policijskega
predstavnika ima Slovenija tudi v operativnem oddelku (CPCC) v Generalnem sekretariatu Sveta
EU. Tako policija dejavno prispeva svoj delež k preprečevanju sporov in obvladovanju kriz po
svetu. V primerjavi z vojsko je sodelovanje policije v MCM po obsegu in številu sodelujočih
manjše. Glede na število sodelujočih v enem kontingentu med policijskimi mirovnimi operacijami
izstopa UNMIK Kosovo, v katerem je sočasno sodelovalo tudi po petnajst policistov.
V letu 2004 je Republika Slovenija vstopila v EU in NATO ter s tem prevzela nove obveznosti.
Pomembno je tudi dejstvo, da je Slovenija dne 1. 1. 2004 postala članica »trojke« in da je leta 2005
predsedovala OVSE, v letu 2008 pa bo predsedovala EU. Svoje sodelovanje v MCM policija
utemeljuje s prepletom nacionalne in mednarodne zakonodaje.
S sodelovanjem v MCM si je slovenska policija pridobila veliko znanja in izkušenj za opravljanje
nalog v operacijah, pa tudi visoko raven prepoznavnosti in profesionalnosti, kar se kaže predvsem
v želji drugih policij, da bi sodelovale z našimi pripadniki na različnih področjih dela policije.
Do danes smo za sodelovanje v MCM uspešno usposobili 180 policistov, od katerih je bilo
napotenih v tujino 136 (večinoma po enkrat, štirje policisti pa so sodelovali v treh in 25 policistov v
dveh različnih MCM). V povprečju je v zadnjih petih letih slovenska policija imela v tujini več kot
30 policistov na leto. To število je primerljivo z drugimi državami EU, saj obsega 0,3 % vseh
zaposlenih policistov (v Nemčiji 0,1 %). Praviloma so policisti napoteni v tujino za eno leto, z
možnostjo šestmesečnega podaljšanja. Skladno z resolucijo 1325 VS ZN (oktober 2000), ki govori
o enakopravnosti spolov, si prizadevamo, da v MCM vključujemo tudi policistke (do sedaj so bile
napotene tri).
Trenutno ima slovenska policija v tujini 22 policijskih strokovnjakov, ki delujejo v naslednjih
MCM: UNMIK Kosovo - 15, OVSE v Srbiji - 2, EUPM-2 v BiH - 4 in v operativnem oddelku za
načrtovanje in izvajanje civilnih zmogljivosti ter operacij (CPCC) pri Svetu EU - 1.
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Mednarodna civilna misija WEU
MAPE v Albaniji
Maja 1997 je Svet Zahodnoevropske unije (WEU) odločil, da vzpostavi misijo MAPE (ang.
Multinational Advisory Police Element to Albania) v Albaniji (resolucija VS OZN, št.
1101/1997), kot del prizadevanj mednarodne skupnosti za sanacijo razmer v tej državi.
Sprva je bila misija MAPE le ena od oblik delovanja mednarodne skupnosti v Albaniji, ki je
bilo usmerjeno v usposabljanje uslužbencev albanskega Ministrstva za javni red, da so
potem ponovno vzpostavili lokalne policijske sile, temelječe na demokratičnih in
mednarodno uveljavljenih standardih, s posebnim poudarkom na spoštovanju človekovih
pravic in svoboščin. Večina od 3.000 mednarodnih policistov je delovala v učnih centrih v
Tirani in Duresu.
Misija je imela pomembno vlogo tudi med kosovsko begunsko krizo aprila 1999, ko je
oblikovala terenske skupine, ki so na območju Kukesa, blizu kosovske meje, pomagale
albanski policiji pri opravljanju nalog v zvezi s sprejemom, registracijo, nadzorom in
vodenjem beguncev od državne meje do begunskih taborišč v Albaniji.
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Od 6. 11. 1997 do 22. 6. 2001 je v misiji v izmenah po 12 ali več mesecev skupno delovalo pet
(5) slovenskih policistov, in sicer v različnih vlogah:
- vodja skupine predavateljev za pravo v Policijski akademiji v Tirani
- koordinator aktivnosti za dokončanje vzpostavitve in začetek dela Centra za usposabljanje
policije v Draču
- vodja prve in druge terenske skupine na kosovsko-albanski meji (begunska kriza)
- vodja terenske skupine za evalvacijo programov usposabljanja albanskih policistov
- področni svetovalec in vodja skupine inštruktorjev za usposabljanje specialne enote
albanske policije
- centralni svetovalec za delo mejne policije v Ministrstvu za javni red.
Sodelovanje v MAPE je pokazalo, da je slovenska policija ustrezno usposobljena, dovolj
strokovna in primerno opremljena, da lahko sodeluje v različnih mirovnih in drugih
mednarodnih misijah.

Brosura_Slo.PDF 5

11/19/2007 11:51:54 AM

Mirovne civilne misije OZN
UNTAET/UNMISET v Vzhodnem Timorju
UNTAET (ang. Uniter Nations Transitional Administration in East Timor) je bila prva
neevropska mednarodna civilna misija (resoluciji VS ZN, št. 1264/1999, 1272/1999), v
kateri je sodelovala slovenska policija in sicer od marca 2000 do decembra 2003, s po
dvema policistoma, v treh izmenah.
Vzhodni Timor je otok v indonezijskem arhipelagu, na katerem živi okoli 2 milijona ljudi.
Sprva je bil portugalska kolonija, do leta 1999 pa 27 -ta indonezijska provinca, za katero so
bili značilni pogosti izbruhi nasilja, ki so leta 1999 privedli do mednarodne intervencije pod
okriljem OZN.
Delo v misijah UNTAET in UNMISET je bilo v primerjavi z delom v drugih mednarodnih
civilnih misijah nekoliko drugačno, saj je indonezijska policija izvršilne naloge prepustila
policiji ZN (CIVPOL). To pomeni, da civilna policija Združenih narodov izvaja policijska
pooblastila na celotnem območju Vzhodnega Timorja.
CIVPOL je od vsega začetka v delo vključeval tudi lokalno prebivalstvo, tako v državno
administracijo kakor tudi v policijo, saj je s tem gradil ključne temelje prihodnje državnosti in
samostojnosti Vzhodnega Timorja po umiku misije z otoka. Praktično policijsko delo pa je
zajemalo različne policijske naloge, od urejanja prometa do preiskovanja kaznivih dejanj,
hkrati pa so potekala tudi usposabljanja lokalnih varnostnih sil.
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Med vsemi misijami, kjer je delovala slovenska policija, zasedata misiji
UNTAET/UNMISET posebno mesto, tako zaradi oddaljenosti kot drugačnosti
geografskih razmer. Delovne in bivalne razmere se tam bistveno razlikujejo od slovenskih,
saj otok leži v tropskem pasu. V marsikaterem pogledu se razlikuje tudi lokalno prebivalstvo,
vse to pa je podaljševalo čas, ki so ga slovenski policisti potrebovali za prilagoditev novemu
okolju.
Čeprav slovenski policisti verjetno nikoli ne bodo v večjem številu delovali v razmerah,
kakršne so v Vzhodnem Timorju, so bile njihove izkušnje zelo koristne. Tako smo lahko
nadgradili opremo in uniformo policistov za čezmorske mirovne operacije, pridobili
različne koristne informacije in podatke s tega območja sveta, ki bi bili, če tam ne bi delovali,
težje dostopni.
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Misija UNMIK na Kosovu
Slovenska policija že od novembra 2000 sodeluje v
mednarodni misiji ZN na Kosovu (UNMIK) s 15
policijskimi strokovnjaki. Za njihovo sodelovanje
je na predlog ministra za notranje zadeve Vlada RS
sprejela sklep (št. 802-05/99-3, 4. 9. 2000). Gre za
izvršno misijo ZN, v skladu z resolucijo VS ZN, št.
1244, v kateri mednarodni policisti opravljajo
policijske naloge z vsemi pooblastili. Misija se
trenutno nahaja v tretji fazi, ki predvideva prenos
policijskih nalog na lokalno policijo (KPS) na vseh
treh ravneh vodenja in poveljevanja. Do konca leta
2007 se predvideva sprejem resolucije o
dokončnem statusu Kosova in v zvezi s tem
zaključek misije ZN ter začetek nove misije EU. Na
leto potekata dve redni menjavi slovenskih
policistov (8+7), in sicer aprila in novembra. Ker
bo misijo ZN postopno prevzela EU, se načrtuje
tudi prestop policistov v Evropsko mednarodno
civilno misijo (EVOP) do aprila 2008.
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OHR v BiH
Slovenija, ki je na območje Bosne in Hercegovine že napotila štiri policiste v misijo EUPM,
je na zaprosilo OHR (ang. Office of High Representative) in zaradi operativnega interesa
slovenske policije 19. maja 2003 napotila še dodatnega policista, ki je na območju
Republike Srbske v Uradu visokega predstavnika izvajal vse operativne naloge za boj proti
organiziranemu kriminalu. Njegov mandat se je iztekel decembra 2004. Na ponovno
zaprosilo OHR smo v Urad visokega predstavnika v BiH napotili novega policijskega
strokovnjaka, ki je začel delati januarja 2005, in sicer kot vodja oddelka za boj proti
korupciji in organiziranemu kriminalu.
Urad visokega predstavnika v BiH je bil vodilna civilna institucija, odgovorna za
uresničevanje določil Daytonskega sporazuma in je usklajeval aktivnosti mednarodnih
akterjev v BiH (glej Daytonski sporazum, Aneks 10). Mandat operativnemu delu misije
OHR se je končal 31. 3. 2006, ko je urad zapustil tudi slovenski policijski strokovnjak.
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Misije OVSE
OVSE je v prizadevanjih za izgradnjo demokratičnih institucij in družbe na konfliktih
območjih posebno pozornost posvetil izobraževanju in usposabljanju lokalnih policijskih
sil. V treh tovrstnih misijah je sodelovala tudi slovenska policija.

OVSE na Kosovu - KPSS
KPSS (ang. Kosovo Police Service School) je policijska akademija na Kosovu, ki jo v okviru
aktivnosti UNMIK vodi OVSE v skladu z odločitvijo Stalnega sveta OVSE 305/99.
Slovenska policija je v tej operaciji začela sodelovati marca 2000 s štirimi oz. z dvema
policistoma v izmeni. Policisti so sodelovali pri izvedbi intenzivnih programov
izobraževanja in usposabljanja, na katerih lokalni policisti pridobijo temeljno policijsko
znanje, ki ga nato lahko nadgrajujejo na nadaljevalnih in specialističnih tečajih.

OVSE v Makedoniji - SMMS
Operacija SMMS (ang. Spillover Monitor Mission to Skopje) v Makedoniji je bila oblikovana
že daljnega leta 1992, in sicer za preprečevanje razširitve konfliktov z območja drugih držav
bivše SFRJ v Makedonijo. Tako je bila operacija sestavni del širših prizadevanj EU in
mednarodne skupnosti, da bi preprečila širitev nestabilnosti na države, ki mejijo s Srbijo in
Črno goro. Njen osnovni cilj je bil ohranjanje makedonske ozemeljske celovitosti, miru,
stabilnosti in varnosti ter preprečevanje novih konfliktov v regiji.
Slovenska policija je v SMMS sodelovala v letih 2001-2005 s skupaj sedmimi policisti.
Opravljali so naloge inštruktorjev na usposabljanju lokalnih policijskih sil in sodelovali pri
nadzoru ter spremljanju delovanja lokalnih policijskih patrulj in pri pripravi ter izvedbi
volitev na nekoč kriznih območjih.
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OVSE v Srbiji
V Srbiji poteka misija OVSE (OSCE Mission to
Serbia), v kateri od januarja 2001 na področju
demokratizacije in zaščite človekovih pravic ter
manjšin sodelujejo tudi mednarodni policijski
strokovnjaki. Avgusta 2001 je Vlada Republike
Slovenije sprejela sklep (št. 802-05/21-2, 17. 8. 2001)
o sodelovanju dveh slovenskih policistov v misiji
OVSE v Zvezni republiki Jugoslaviji (februarja 2003
se je misija preimenovala zaradi spremembe imena
države v SČG, ponovno pa junija 2006 zaradi
razpada zveze med Srbijo in Črno goro). Slovenska
policija sodeluje v navedeni misiji od julija 2006, v
njej sta trenutno dva policijska strokovnjaka. Gre za
t. i. svetovalno misijo, ki ni časovno omejena, v njej
pa policisti sodelujejo pri izobraževanju in izdelavi
ustreznih programov usposabljanja za potrebe
srbske policije. Mandat slovenskih policistov se bo
končal leta 2007, za enega julija in za drugega
novembra.
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Evropske policijske misije
EUPM v BiH
EUPM (ang. European Union Police
Misson) v BiH je operacija, ki je nadaljevanje
IPTF (ang. International Police Task Force)
OZN. Njen mandat temelji na določilih
Aneksa 11 k Daytonskemu sporazumu (glej
Daytonski sporazum, Aneks 11), ki
predvideva ustanovitev mednarodnih
policijskih sil pod okriljem OZN za izvajanje
različnih nalog (urjenje in svetovanje
varnostnim strukturam, spremljanje in
nadziranje njihovega delovanja).
Slovenska policija je v tej mirovni operaciji
sodelovala od samega začetka, s povprečno
po štirimi policisti, tako da je do sedaj v
EUPM sodelovalo skupaj sedemnajst
policistov. Na treh različnih lokacijah v BiH
(Sarajevo, Banja Luka in Bosanska Gradiška)
so delovali kot strokovni svetovalci za boj
proti organiziranemu kriminalu in za
splošno policijsko delo na zvezni in lokalni
(kantonalni) ravni.
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Misija EUPM 2 je operativno začela delovati
1. 1. 2006, z mandatom dveh let, in je
nadaljevanje misije EUPM v BiH, katere
mandat se je končal decembra 2005. Naloge
misije so svetovanje policiji BiH, podpora in
pomoč pri proaktivnem boju zoper
organiziran kriminal in izvedba reform v
policiji.
Po sklepu Vlade Republike Slovenije (št.
51100-141/2005/3, 5. 1. 2006) so štirje
slovenski policisti v misiji nastopili enoletni
mandat 6. 2. 2006. Sekretariat Sveta EU je
zaprosil RS za podaljšanje do 31. 12. 2007 za
vse štiri sodelujoče slovenske policiste, kar je
bilo tudi odobreno. Zaključek misije je
predviden konec leta 2007, za morebitno
odločitev o podaljšanju pa trenutno stanje v
njej in rezultate dela intenzivno preverja
CPCC pri Svetu EU.

Brosura_Slo.PDF 13

11/19/2007 11:51:55 AM

EUPOL PROXIMA v Makedoniji
Proxima EUPOL (ang. Proxima European Union Police) je nadaljevanje Concordie oz.
aktivnosti, ki jih je izvajal SMMS. Operacija Proxima je bila oblikovana na prošnjo
makedonske oblasti, ki je želela mednarodno pomoč in podporo pri konsolidaciji varnostnih
sil, predvsem za boj proti organiziranemu kriminalu, pri celoviti reformi notranjega
ministrstva, vzpostavitvi mejne policije, pridobivanju zaupanja lokalnega prebivalstva v
policijo in krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami. Proxima naj bi s tem na eni strani
nadaljevala aktivnosti, zapisane v Ohridskem sporazumu, na drugi strani pa tudi cilje
celostne politike EU v jugovzhodni Evropi.
Slovenska policija je v Proximi sodelovala od nastanka pa vse do konca njenega dela leta
2005. V celotni operaciji je sodelovalo skupaj štirinajst policistov (po pet v izmeni).
Misija Proxima je imela mandat Sveta EU. Dne 15. 12. 2004 je bil njen mandat po sklepu
Sekretariata EU podaljšan še za eno leto, nato pa je odobril novo misijo pod imenom EU
PAT (EU Police Advisory Team). V tej misiji je sodeloval en slovenski policijski strokovnjak.
Misija je bila zaključena junija 2006.

Druge mednarodne civilne misije
Slovenska policija je sodelovala tudi v nekaterih drugih misijah, ki so sicer del prizadevanj
mednarodne skupnosti za stabilizacijo nemirnih predelov sveta, vendar pa nimajo širšega
mednarodno priznanega mandata. Med njimi izstopata misiji za pomoč pri urjenju in
usposabljanju lokalnih policijskih sil IPTM v Afganistanu in JIPTC v Jordaniji.
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IPTM v Afganistanu
V glavnem mestu Afganistana Kabulu je po
padcu talibanskega režima leta 2002 s
podporo Nemčije začela delovati policijska
akademija, na kateri se usposabljajo
pripadniki afganistanske policije. Ker je obseg
dela zahteval širitev aktivnosti, so finančno in
logistično podporo operacije prevzele ZDA,
zato je ITPM (ang. International Police
Training Mission in Afganistan) postal del
ameriškega programa pomoči Afganistanu.
Slovenski policist je svoj mandat v IPTM
začel 10. marca 2003 s pripravami na Kosovu,
v Afganistan pa je odšel 15. aprila 2003 in se
vrnil 3. aprila 2004. Kot eden od sedmih
policijskih svetovalcev je sodeloval pri
usposabljanju afganistanskih policistov.
Odgovoren je bil za pripravo in za kasnejšo
izvedbo tranzicijsko-integ racijskeg a
programa (Transition Integration Program),
predvsem na naslednjih področjih: človekove
pravice v povezavi s policijskimi pooblastili,
policijsko delo v demokratični skupnosti,
policijska etika in praktični postopki.
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JIPTC v Jordaniji
JIPTC (ang. Jordan International Police Training Center) je operacija, katere avtorizacija
izhaja iz 13. odstavka resolucije VS OZN 1511/2003, ki pravi, da VS OZN »…avtorizira
večnacionalne sile pod enotnim poveljstvom, da izvedejo vse potrebne ukrepe, ki prispevajo k vzdrževanju
varnosti in stabilnosti v Iraku«. Ključnega pomena za JIPTC pa je 14. odstavek, ki poziva vse
članice, da v duhu resolucije prispevajo k oblikovanju v 13. členu opredeljenih
večnacionalnih sil.
Aktivnosti v JIPTC je začela Začasna koalicijska uprava Iraka, kasneje pa so, kot pri IPTM,
prešle pod okrilje ameriških ministrstev za zunanje zadeve in pravosodje. Cilj JIPTC je bil
zagotoviti usposabljanje iraških varnostnih sil v varnem okolju in ob največjem možnem
sodelovanju mednarodnih partnerjev. Inštruktorji so prihajali iz različnih držav, med
katerimi so prevladovale evropske in severnoameriške.
Program usposabljanja je bil razdeljen na usposabljanje za splošno policijsko delo (boj proti
terorizmu in kriminalu, temeljna načela demokratičnega delovanja policije in veščine
patruljiranja) in na usposabljanje za operativno policijsko delovanje (obrambne taktike,
ravnanje s strelnim orožjem, vožnja in praktična uporaba pridobljenih znanj). Večina
kandidatov je na tej stopnji končala svoje urjenje in usposabljanje ter se vrnila v Irak. Le
izbrani so nadaljevali s specializiranim usposabljanjem, na katerem so se usposobili za
ravnanje z improviziranimi eksplozivnimi napravami in zagotavljanje varnosti na policijskih
postajah ter pridobili potrebna vodstvena in taktična znanja.
Slovenska policija je sodelovala v operaciji od leta 2004 do 15. 4. 2007, predvsem pri
usposabljanju za splošno policijsko delo. V treh dvanajstmesečnih izmenah je skupno
sodelovalo petnajst policistov.
Za prizadevanja in strokovno opravljeno delo so vsi policisti prejeli tudi posebna priznanja jordanska odlikovanja, katerih izdajo je odobril kralj Abdullah II.
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Policijski strokovnjak v Generalnem sekretariatu Sveta EU
Operativni oddelek CPCC (Civilian Planning and Conduct
Capability)
Od leta 2005 ima slovenska policija svojega predstavnika tudi v policijski enoti, organizirani
v Svetu Evropske unije. Poleg slovenskega predstavnika je v to enoto (poleg vodje in nekaj
administrativnih delavcev) napotenih še pet policijskih strokovnjakov iz drugih držav.
Odločitev o napotitvi policijskega strokovnjaka na delo v Policijski oddelek Generalnega
sekretariata Sveta Evropske unije je na predlog MNZ sprejela Vlada Republike Slovenije s
sklepom, št. 54200-5/2005/3, 31. 3. 2005.
Policijski strokovnjak je bil sprva napoten na delo v Belgijo za čas od 10. 4. 2005 do 10. 4.
2007, na prošnjo Sveta EU pa mu je bil mandat podaljšan do 10. 4. 2009.
Mednarodni policijski strokovnjaki v skladu s t. i. Akcijskim načrtom, razvijajo postopke
kriznega menedžmenta v Evropski uniji ter nove koncepte poveljevanja in nadzora nad
policijskimi operacijami, ocenjujejo krizne razmere, pomagajo pri vzpostavljanju misij,
pripravljajo načrte za različne scenarije in različne tipe misij. Poleg tega zagotavljajo
medsebojno usklajenost potrebnih virov, razvijajo pravne okvire in postopke financiranja
ter vrednotijo predlagane rešitve z ustrezno ocenjevalno politiko.
Delovno mesto policijskega strokovnjaka Sloveniji ne pripada samoumevno. Gre za eno od
šestih delovnih mest v sklopu novega operativnega oddelka CPCC (Civilne zmogljivosti za
načrtovanje in izvajanje operacij). Na prosta delovna mesta lahko kandidirajo vse članice EU
(27).
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Izobraževanje in usposabljanje
Slovenski policisti mirovniki namenjajo velik poudarek tudi izobraževanju in
usposabljanju. S pomočjo izkušenj iz tujine (obiski različnih konferenc in
seminarjev) nadgrajujejo svoje znanje o kriznem upravljanju. S sodelovanjem na
različnih mednarodnih, računalniško podprtih vajah se usposabljajo v postopkih in
dejavnostih predvsem za civilno-vojaško sodelovanje na kriznih območjih v
operacijah v podporo miru. Takšna izobraževanja in usposabljanja so tudi priložnost
za izmenjavo izkušenj med različnimi organizacijami (vojaškimi, policijskimi in
nevladnimi), ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko. Pri izvedbi osnovnih
usposabljanj za delo v mirovnih misijah slovenski policisti kot predavatelji
(inštruktorji) ter ocenjevalci odlično sodelujejo s hrvaško in nemško policijo. Pod
okriljem misije OVSE so bili slovenski policisti mirovniki tudi izvajalci usposabljanja
za makedonsko policijo v Sloveniji.
V Policiji se odgovorno zavedamo tega, da lahko le dobro strokovno usposobljeni
policisti in policistke uspešno zaznavajo, sprejemajo in učinkovito odgovorijo na vse
večje zahteve in pričakovanja državljanov sodobne družbe, sedaj že močno vpete v
Evropsko unijo. Zato si prizadevamo ustvariti raznovrsten, aktualen in kakovosten
izbor programov policijskega izpopolnjevanja in usposabljanja.
Slovenski policisti mirovniki se za delo v mednarodnih civilnih misijah usposabljajo
tudi po domačih programih usposabljanj, v katerih so implementirane vse zahteve in
navodila mednarodnih organizacij za usposabljanje in izobraževanje na področju
kriznega upravljanja. Gre za osnovno usposabljanje policistov kandidatov za delo v
mednarodnih civilnih misijah, za usposabljanje izvajalcev usposabljanj za delo v
misijah, zaključne priprave policistov izbranih kandidatov pred odhodom v misijo
ter za program reintegracije za policiste, ki so končali mandat v misiji.
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Vrednote in sposobnosti
Vsaka MCM je drugačna, vendar vse vsebujejo mednarodno sodelovanje in
razvoj dobre policijske prakse v državah gostiteljicah. Policisti pomagajo
državljanom, se pridružujejo lokalnim policistom pri patruljiranju, vodijo
različne preiskave kršitev človekovih pravic in svetujejo lokalni policiji glede
mednarodno sprejetih policijskih standardov. Z vzpostavljanjem zaupanja v
policijo v vseh delih skupnosti delujejo za mirno civilno družbo, ki temelji na
varnosti posameznika.
Policisti, napoteni v MCM, morajo imeti določene sposobnosti in veščine, ki jih
nadgrajujejo in izboljšujejo. Gre predvsem za upravljanje z ljudmi, proaktivno
reševanje problemov, pogajanja, razumevanje človekovih pravic, usposabljanje
in vzpostavljanje ustreznih odnosov v večkulturni družbi.
Slovenski policisti so v MCM zelo cenjeni, ker so dobro usposobljeni in izkušeni
v policijskem delu. Po vrnitvi iz MCM te veščine obogatijo njihovo poslovno in
zasebno življenje in koristijo delu njihove policijske enote. Delajo v ekipah ljudi z
vseh delov sveta (v misiji na Kosovu na primer sodeluje 47 držav). Spoprijateljijo
se z drugimi policisti in se tako učijo od svojih mednarodnih kolegov. Poleg tega
živijo v lokalni skupnosti, zato imajo možnosti za razvijanje pristnih odnosov z
lokalnim prebivalstvom in se lahko naučijo nekaj o njihovi kulturi.
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