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UVod  
Povsod po svetu ima policija nepogrešljivo vlogo, saj skrbi za spošto-
vanje predpisov ter varovanje življenja ljudi in njihovega premoženja. 
Tudi slovenska policija je pomemben del varnostnega sistema naše 
države.

Na slovenskih tleh lahko policiji kot največji varnostni sili za zagota-
vljanje pravnega reda države sledimo skozi različna časovna obdobja. 
Vse od njenih začetkov, ki pri nas segajo v leto 1850, so se spreminja-
la njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, organizacijska struktu-
ra, zaprisege njenih pripadnikov … Toda njeno temeljno poslanstvo 
je ostalo ves čas nespremenjeno – zagotavljati varnost državljanov.

V policiji smo do danes ohranili enako vodilo: opravljati delo strokov-
no, zakonito in pošteno, seveda ob upoštevanju enakosti vseh ljudi 
pred zakonom ter spoštovanju njihovih pravic, svoboščin in osebnega 
dostojanstva. Le tako lahko upravičimo pričakovanja prebivalcev in 
krepimo zaupanje v policijo kot tisto institucijo, ki je lahko – seveda le 
skupaj z drugimi akterji – edini pravi garant varnosti in pravne države.

V tej knjigi predstavljamo, v kako pestri paleti najrazličnejših aktivno-
sti se kaže uresničevanje policijskega poslanstva, določenega v naci-
onalnih in mednarodnih predpisih. V besedi, še bolj pa v sliki bo bralec 
dobil vpogled v širok nabor področij policijskega dela, pri čemer je iz-
postavljenih le nekaj najvidnejših in najzanimivejših.

Knjiga tudi priča, kako zahtevne in medsebojno prepletene so nalo-
ge policistk in policistov, in ne nazadnje, kako odgovoren, a tudi lep 
in zanimiv je poklic policista. Poklic, ki ga številni zaposleni v Policiji 
opravljajo predano in s srcem, je pravzaprav poslanstvo, ki presega le 
rutinirano izpolnjevanje delovnih obveznosti.

Biti policist ali policistka ni služba – to je način življenja.
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NAšE poSlANStVo 
jE SkrB zA 
VArNoSt 
Marsikdo jo ima za samoumevno, toda dejstvo je, da je 
varnost ena tistih »dobrin«, za katero si je treba nenehno 
dejavno prizadevati, da bi ostala na visoki ravni.

Slovenija je varnost kot eno najpomembnejših vrednot de-
mokratične države ves čas krepila. Ostaja »oaza« varno-
sti in miru, kar dokazujejo številni mednarodni indeksi, ki 
jo uvrščajo v skupino najvarnejših držav na svetu. Za to 
je zaslužna tudi policija, saj vsem državljanom in drugim 
prebivalcem ali le obiskovalcem Slovenije zagotavlja var-
nost pred vsemi oblikami kriminalitete ter zmanjšuje in ob-
vladuje tudi ostala varnostna tveganja. Tako prispevamo k 
zmanjševanju ogrožanja telesne integritete in premoženja 
ljudi ter njihovega občutka strahu pred tem, da postanejo 
žrtve kaznivih dejanj.

V zadnjih desetletjih so policijo zaznamovali številni zgo-
dovinski mejniki, obsežni varnostni projekti ter organiza-
cijske in tehnološke spremembe, ki so vplivale na delo 
policistov. Usmerjene so bile k še večji profesionalizaciji 
policije, povečanju učinkovitosti policijskega dela, razvoju 
preventivnega delovanja in uvajanju novih oblik in metod 
dela, s katerimi smo se lahko policisti na terenu ljudem še 
bolj približali.

6 7
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Ves čas smo se zavedali, da sta osnova za uspešno 
delo poleg predanega in strokovnega vsakodnev-
nega opravljanja nalog prav zaupanje in ugled med 
ljudmi. Brez vzajemnega sodelovanja z državljani 
se policija ne bi mogla razviti v sodobno varnostno 
institucijo, ki deluje po evropskih standardih in dose-
ga vrhunske rezultate. Prav tako brez prave podpore 
ljudi ne bi mogla ohranjati niti svoje legitimnosti niti 
zavidljivo visoke stopnje varnosti v državi.

V zadnjem obdobju intenzivnih družbenopolitičnih 
transformacij se svet, ki smo ga poznali, ponovno 
spreminja, grožnje terorizma, množični migracijski 
tokovi in drugi varnostni pojavi pa nas postavljajo 
pred nove okoliščine in specifične zahteve, s kakršni-
mi se do zdaj še nismo srečali. To so vse izzivi, ki 
bodo od nas v prihodnje zahtevali kar največjo an-
gažiranost.

Do zdaj se je policija uspešno prilagajala novim druž-
benim spremembam, zato verjamemo, da policisti 
državljanov, ki jim služimo, tudi v prihodnje ne bomo 
razočarali.

8 9
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NEprEcENljIVA 
VlogA SloVENSkE 
polIcIjE V 
oSAmoSVojItVENIh 
procESIh lEtA 1991
V prelomnih trenutkih vojne za osamosvojitev, v vsesplošnem 
ozračju strahu in negotovosti, se je takratna milica pri ubrani-
tvi slovenske države odločno postavila na stran ljudstva.

Bila je edina oborožena sila, na katero so se slovenski drža-
vljani lahko dejansko zanesli. »Naši«, slovenski miličniki so 
z različnimi predhodnimi aktivnostmi premišljeno zavarovali 
porajajoče se demokratične procese, nato pa so se še požr-
tvovalno udejstvovali v oboroženih spopadih proti hegemoni-
stični centralni oblasti, nekateri tudi za ceno svojih življenj, in 
nazadnje sodelovali pri umiku JLA iz Slovenije.

V tistem obdobju se je pokazalo, kako notranje enotna, odlično 
organizirana, izjemno izkušena in visoko strokovno usposo-
bljena je slovenska policija. Brez tega milica kot del obramb-
nih sil v Sloveniji ne bi mogla odigrati tako ključne vloge pri 
tlakovanju poti do nove, svobodne, suverene in samostojne 
države. Izjemnega pomena pa je bilo tudi njeno tesno sode-
lovanje s civilnim prebivalstvom, ki je policistom takrat popol-
noma zaupalo.

13
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[dan policije –            
27. junij] Za datum svojega 
praznika, dneva slovenske policije, smo si 
izbrali 27. junij, v spomin na dogodek leta 
1991, ko so se policisti, tedaj še miličniki, 
spopadli z Jugoslovansko ljudsko armado 
na mejnem prehodu Holmec. Vsako leto 
na ta dan z različnimi aktivnostmi 
obeležujemo zgodovinsko dogajanje – 
organiziran in profesionalen upor proti 
agresorju na ozemlju Slovenije, pri katerem 
smo dejavno sodelovali in ki je pripeljal 
do osamosvojitve naše države. Predvsem 
pa ohranjamo spomin na prepričljivo 
odločenost varovati državo in narod, na 
složnost, podporo in medsebojno zaupanje, 
ki je v junijskih dneh vojne vladalo med 
slovenskim narodom in njegovo policijo.   

14

[združenje Sever] Dediščino 
osamosvojitvenih vrednot, kot so medsebojno 
tovarištvo in spoštovanje, resnicoljubnost, solidarnost, 
domoljubje in prizadevanja za mir, s številnimi projekti 
skrbno negujejo tudi policijski veterani, združeni v 
Zvezo policijskih veteranskih društev Sever. Združenje 
je poimenovano po istoimenski akciji, s katero so 
tedanji organi za notranje zadeve 1. decembra 1989 
odločno in obenem preudarno preprečili namere 
jugoslovanske mitingaške politike o destabilizaciji 
slovenske republiške oblasti in vzpostavitvi izrednih 
razmer. S tem so zaščitili demokratične procese, ki so 
tlakovali pot poznejši osamosvojitvi Slovenije.  

15
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trINIVojSkA 
orgANIzIrANoSt 
Policija je neodvisen organ v sestavi Ministrstva za notra-
nje zadeve, ki svoje naloge opravlja na treh ravneh: držav-
ni, regionalni in lokalni. Organizacijsko jo zato sestavljajo: 
Generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske 
postaje.

Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave 
strateško usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in nadzorujejo 
posamezna področja dela za celotno policijo. Poleg opra-
vljanja policijskih nalog pripravljajo tudi analize, poročila in 
druge predloge za odločanje ter pripravljajo zakonske in 
podzakonske predpise s področja policijskega dela. Sode-
lujejo tudi pri pripravi evropske zakonodaje in njenem ume-
ščanju v slovenski zakonodajni okvir.

Za varnost ljudi in njihovega premoženja je na regijski rav-
ni zadolženih osem policijskih uprav: Celje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo 
mesto.

Na lokalni ravni je po vsej državi dostopnih 111 policijskih 
postaj. Postaje »pokrivajo« določeno območje ali področje 
policijskega dela. Glede na to imamo različne vrste poli-
cijskih postaj. Območne so splošne policijske postaje, po-
dročne pa postaje prometne, mejne, pomorske, letališke, 
konjeniške policije, postaje vodnikov službenih psov in po-
staje za izravnalne ukrepe.

16 17
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oBmočjA polIcIjSkIh UprAV
IN polIcIjSkIh poStAj

PU MURSKA SOBOTA

PP MURSKA SOBOTA

PP GORNJI PETROVCI

PP LENDAVA

PP LJUTOMER

PP ORMOŽ

PP GORNJA RADGONA

PP MARIBOR II

PP PODLEHNIK

PP PTUJ

PU MARIBOR

PP MARIBOR I

PP RAČE

PP SLOVENSKA BISTRICA

PP LENART

PP ŠENTILJ

PP RUŠE

PP ROGAŠKA SLATINA
PP ŠMARJE
PRI JELŠAH

PP ŠENTJUR 
PRI CELJU

PP CELJE

PP SLOVENSKE 
KONJICE

PP ŽALEC

PP LAŠKO

PP SEVNICA

PP TRBOVLJE

PP HRASTNIK
PP ZAGORJE

OB SAVI

PP LITIJA

PP KAMNIK

PP DOMŽALE

PP LJ.-BEŽIGRAD

PP LJ.-MOSTE
PP LJ.-CENTER

PP LJ.-ŠIŠKA

PP MEDVODE

PP LJ.-VIČ

PP GROSUPLJE PU NOVO MESTO

PU CELJE

PP KRŠKO PP BREŽICE

PP ŠENTJERNEJ
PP NOVO MESTO

PP DOLENJSKE 
TOPLICE

PP TREBNJE

PP METLIKA

PP ČRNOMELJ

PP KOČEVJE

PP VELENJE

PP RADLJE OB DRAVI

PP SLOVENJ GRADEC

PP DRAVOGRAD

PP RAVNE NA 
KOROŠKEM

PP MOZIRJE

PU KRANJ
PP KRANJ

PP TRŽIČ

PP JESENICE

PP RADOVLJICA

PP ŠKOFJA LOKA

PP KRANJSKA GORA

PP BLED

PP TOLMIN

PP IDRIJA

PP VRHNIKA

PP LOGATEC

PP CERKNICA

PU LJUBLJANA

PP POSTOJNA
PP SEŽANA

PU KOPER

PP AJDOVŠČINA

PP RIBNICA

PU NOVA GORICA
PP NOVA GORICA

PP KOZINA

PP KOPERPP IZOLA

PP PIRAN

PP ILIRSKA BISTRICA

PP BOVEC

PP GORIŠNICA

LEGENDA

postaja konjeniške policije

postaja letališke policije

postaja mejne policije

policijska postaja za izravnalne ukrepe

postaja pomorske policije

postaja prometne policije

policijska postaja vodnikov službenih psov

policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov
PU policijska uprava
PP policijska postaja
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[policijske pisarne] Posebna metoda 
dela so tudi policijske pisarne, ki niso toliko vezane na 
interventno ukrepanje policije, ampak je – v času njihovih 
uradnih ur – poudarek na svetovanju, sprejemanju 
obvestil, zbiranju informacij in drugih opravilih, 
namenjenih večjemu sodelovanju z občani v lokalnem 
okolju.

20 21
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[tu smo za vas, 24 ur na dan] Danes nas je v 
Sloveniji nekaj več kot 8.000 policistk in policistov, ki smo prebivalcem 
dosegljivi 24 ur na dan. Svoj poklic opravljamo tudi v najzahtevnejših 
pogojih, v vetru, mrazu in dežju, marsikdaj smo izpostavljeni hudim 
psihofizičnim obremenitvam in pritiskom, celo nevarnosti za svoje 
življenje. Pa vendar nam vsaka uspešno izvedena naloga daje notranje 
zadoščenje, da smo preprečili kaznivo dejanje, našli storilca, rešili 
človeško življenje.

Skoraj pol milijona klicev na telefonsko številko policije 113 na leto 
kaže, da nam občani zaupajo, da jim bomo policisti pomagali vsakič, 
ko bodo v stiski, pa naj gre za ukradeno denarnico, vlom v stanovanje, 
prometno nesrečo ali morda nasilje v družini. In tudi v primerih, ko 
se občani na policijo obrnejo »le« po strokovno mnenje, preventivni 
nasvet, morda tolažbo, poskušamo biti policisti prijazna pomoč 
državljanom, jim prisluhniti in jim pomagati po svojih najboljših 
močeh.

22 23
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[Ali ste vedeli?] Policisti smo dolžni 
preprečevati nezakonita dejanja in opravljati druge 
policijske naloge tudi zunaj delovnega časa, če so 
zaradi nezakonitega dejanja ali splošne nevarnosti 
neposredno ogroženi življenje, zdravje, osebna 
varnost ali premoženje.

24 25
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dEloVNA področjA
Policisti smo pristojni za opravljanje številnih nalog. Naše pristoj-
nosti in organiziranost določata Zakon o nalogah in pooblastilih 
policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji, naloge pa so 
opredeljene v različnih področnih zakonih, na primer o pravilih 
cestnega prometa, nadzoru državne meje, tujcih, kazenskem po-
stopku, prekrških idr.

V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi 
in institucijami tako zagotavljamo varnost ljudi in premoženja, 
preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo prekrške in kazniva de-
janja, vzdržujemo javni red in mir, nadzorujemo državno mejo, 
urejamo in nadziramo cestni promet.

Ob tem izvajamo tudi druge naloge in smo dejavni na delovnih 
področjih, kot so v skupnost usmerjeno policijsko delo, operativ-
no-komunikacijska dejavnost, forenzična in kriminalističnoteh-
nična dejavnost, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
mednarodno sodelovanje in mirovne misije, odnosi z javnostmi, 
delo s službenimi psi in konji, dejavnost na področjih informatike 
in telekomunikacij, dejavnost specializiranih enot (npr. Letalske 
policijske enote, Specialne enote, Posebne policijske enote, Po-
licijskega orkestra), športna dejavnost, muzejska dejavnost idr.

osnovna delovna področja policije
▪ odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj
▪ vzdrževanje javnega reda in miru
▪ urejanje in nadzor cestnega prometa
▪ nadzor državne meje
▪ varovanje oseb in objektov

27
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polIcIjSko dElo 
V SkUpNoStI 
grAdImo NA 
zAUpANjU 
Slovenska policija si nenehno prizadeva vzpostaviti dober 
odnos z državljani in lokalno skupnostjo, še zlasti pri vpra-
šanjih, povezanih z varnostjo, kajti policijsko delo je lahko 
učinkovito samo takrat, ko smo prisotni v skupnosti, ko 
skupaj z ljudmi ugotavljamo težave in odpravljamo vzroke 
zanje. Ena od oblik našega dela je zato t. i. policijsko delo v 
skupnosti, kjer so v ospredju prav partnersko sodelovanje 
med državljani in policijo, skupno identificiranje varnostnih 
problemov in njihovo reševanje.

Temelji na vzpostavljanju zaupanja z občani in ne obse-
ga le operativnih aktivnosti za odkrivanje storilcev, ampak 
tudi preventivne dejavnosti, ki imajo veliko dolgoročnejši 
učinek. Med njimi so dnevi odprtih vrat policijskih postaj, 
obveščanje prebivalstva o varnostni situaciji v lokalnem 
okolju ter ozaveščanje in svetovanje o samozaščitnem 
ravnanju, s katerim bi bilo mogoče določene varnostne 
probleme preprečiti, še preden se pojavijo. Na ta način in 
tudi s svojo prisotnostjo in vidnostjo v lokalni skupnosti si 
pri ljudeh želimo krepiti občutek varnosti.

28 29
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Svojega dela si torej ne predstavljamo brez pomoči in sode-
lovanja državljanov, saj je varnost naša skupna dobrina in 
odgovornost zanjo ne more biti prepuščena le policiji. Zato 
tako občane kot lokalne skupnosti spodbujamo k ustana-
vljanju lastnih posvetovalnih teles, t. i. varnostnih sosvetov, v 
katerih lahko sami pomembno vplivajo na odločanje o varno-
stni problematiki in soustvarjajo ugodne varnostne razmere 
v svojem okolju, policisti pa jim v okviru zakonskih poobla-
stil pri tem pomagamo. V Sloveniji je ustanovljenih že skoraj 
dvesto takih posvetovalnih teles. 

Vodje policijskih okolišev 
Čeprav policijsko delo v skupnosti izvajajo vsi policisti, pa so 
na policijskih postajah policisti, ki jih imenujemo vodje poli-
cijskih okolišev. So nosilci preventivnega dela na območju 
lokalne skupnosti. Med drugim zaznavajo varnostno proble-
matična območja, občane seznanjajo s pojavnimi oblikami 
kriminalitete in prekrški, jim svetujejo glede preprečevanja 
kaznivih dejanj in prekrškov, obiskujejo oškodovance in žrtve 
kaznivih dejanj, vračajo najdene in zasežene predmete, z raz-
govori pridobivajo informacije ter predavajo v šolah in vrtcih.

Vodja policijskega okoliša je torej tisti policist v vašem kraju, 
ki ima poleg strokovnih in življenjskih izkušenj še poseben ob-
čutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno, neposredno sodeluje 
s prebivalci na svojem območju, ki ga tudi dobro pozna. Nanj 
se lahko obrnete, če potrebujete osebni nasvet in pogovor ali 
pomoč policije. Pokličete ga lahko, če nam želite posredovati 
podatke o kaznivem dejanju ali prijaviti kaznivo dejanje, ne-
srečo ali ogrožanje, če imate varnostno zanimive informacije 
ali če želite predlagati kakšne ukrepe za izboljšanje varnosti 
v svojem okolju, pa čeprav gre morda le za drobne, a za vas 
zelo moteče probleme. 
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»taprijaznejše« naloge 
Preventiva, s katero želimo učinkovito pre-
prečevati negativne varnostne pojave v 
družbi, ima v policijskem delovanju že dol-
go pomembno mesto. Kajti vloga policije 
ni le izvajanje represivnih nalog, ampak 
tudi ozaveščanje in spodbujanje ljudi, naj  
ravnajo samozaščitno. 

Med aktivnostmi na tem področju so na 
primer številni projekti za šole, vrtce in 
domove za starejše občane, sodelovanje 
na preventivnih prireditvah in podobno, ko 
svetujemo občanom, kako lahko poskrbijo 
za lastno varnost in varnost svojega pre-
moženja.

35
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polIcIjSkA 
pooBlAStIlA   
Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in 
dolžnosti je – ob zavzetem, prijaznem in spoštljivem od-
nosu policistov do ljudi – podlaga za naše strokovno in 
korektno delo. Pomembno je, da policistove dolžnosti po-
znajo tudi vsi, s katerimi policisti izvajajo uradne postopke. 
To ni pomembno samo zato, da lahko državljani uveljavljajo 
svoje pravice, če menijo, da policist svojih nalog ni izvajal 
zakonito in strokovno, temveč tudi zato, da bi v postopkih 
sodelovali. Le tako bodo policijski postopki minili brez ne-
potrebnih nesporazumov, saj bodo državljani bolje razumeli 
naše poslanstvo.

Področje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja po-
licistov v policiji sistematično spremljamo. Da bi izboljšali 
stanje na tem področju, sodelujemo pri pripravi zakonodaje 
ter podzakonskih predpisov in pravil policijske stroke. Iz-
boljšujemo usposobljenost policistov ter krepimo njihovo 
zavest o pomenu učinkovitega varovanja človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin. Vzpostavljen imamo sodoben 
sistem reševanja pritožb zoper delo policistov, ki upošteva 
evropska načela demokratičnega nadzora policije.

Sodelujemo z Varuhom človekovih pravic in drugimi meha-
nizmi civilnega nadzora nad delom policije, ki ugotavljajo, 
da v Sloveniji ni sistemskih in hujših kršitev človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih.
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Glede na izjemno veliko število izvedenih policijskih poo-
blastil je število primerov, v katerih so sodišča, senati za 
pritožbe in drugi nadzorni mehanizmi ugotovili, da so poli-
cisti pri opravljanju nalog policije prekoračili svoja poobla-
stila, zelo majhno in primerljivo z evropskimi državami z 
najvišjo stopnjo vladavine prava. 

kaj so policijska pooblastila?
Gre za z zakonom določene ukrepe (med njimi je tudi upo-
raba prisilnih sredstev), ki nam omogočajo, da lahko učin-
kovito in uspešno opravljamo policijske naloge. Ker vsako 
policijsko pooblastilo pomeni določen poseg v človekove 
pravice, se lahko uporabi le pod zakonsko določenimi po-
goji in na zakonsko opredeljen način. Policisti moramo pri 
opravljanju svojih nalog ravnati v skladu z ustavo in zako-
ni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine, poleg tega pa nas pri delu vodijo tudi načela 
spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načelo 
enake obravnave, zakonitosti, sorazmernosti, strokovnosti 
in integritete.

katera policijska pooblastila 
poznamo?
Med najpogostejšimi pooblastili, ki jih vsakodnevno izvaja-
mo, so zagotovo zbiranje obvestil, obdelovanje podatkov, 
opozarjanje, ugotavljanje identitete in iskanje oseb (kadar 
so na primer pogrešane), ukazovanje, opravljanje varnost-
nih pregledov, zaseganje predmetov, začasno omejevanje 
gibanja, pridržanja in privedbe oseb, postavljanje cestnih 
zapor, prepoved približevanja določeni osebi, kraju ali ob-
močju, varnostno preverjanje oseb idr.
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[obvezna redna vadba] 
Za boljšo usposobljenost policistov imamo 
v policiji vzpostavljen sistem usposabljanja 
s področja izvajanja pooblastil s praktičnim 
postopkom in samoobrambo. Policisti se tako 
redno usposabljajo s tega področja, in sicer 
pod vodstvom inštruktorjev, ki njihova znanja 
in veščine, pridobljene v izobraževalnem 
procesu, nadgrajujejo in izpopolnjujejo.
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reševanje pritožb zoper delo 
policije

Možnost vlaganja pritožb je pomemben korak k strokovnemu 
in zakonitemu delu policije, po drugi strani pa tudi h krepitvi za-
upanja ljudi v delo policistk in policistov. Število pritožb, ki se 
nanašajo na uporabo pooblastil in uporabo prisilnih sredstev, se 
je skozi leta bistveno zmanjšalo, kar kaže, da policisti dobro po-
znajo policijska pooblastila, so v postopkih taktni in prijazni. Da 
bi bilo pritožb čim manj, krepimo prijazen in spoštljiv odnos po-
licistov do strank v policijskih postopkih, pri obravnavah pritožb 
in pomiritvenih postopkih na policijskih postajah pa spodbuja-
mo uporabo mediacijskih veščin za konstruktivno obvladovanje 
konfliktov.

pod budnim nadzorom
Malokateri državni organ v Sloveniji je pod tako strogim nad-
zorom strokovne in splošne javnosti kot policija. Njeno delo in 
uporabo pooblastil poleg pristojnih državnih institucij (kot so 
državno tožilstvo, varuh človekovih pravic, informacijski poobla-
ščenec) ves čas budno spremljajo tudi mediji in nevladne organi-
zacije, kar je pomembno z vidika varovanja človekovih pravic in 
zagotavljanja transparentnosti policijskega dela. Ob tem imamo 
v policiji tudi dobro razvit sistem notranjevarnostnih in zaščitnih 
postopkov, s katerimi vsak sum odklonskega ravnanja s strani 
uslužbenca policije tudi sami preverimo in temeljito proučimo. 
V primeru ugotovljenih nepravilnosti sprejmemo nujne ukrepe 
za vzpostavitev notranje varnosti in izpeljemo ustrezne delovno-
pravne postopke. Policija je namreč institucija, ki si zaradi narave 
svojega dela prizadeva za najvišjo stopnjo integritete zaposlenih.
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[Napadi na policiste niso redki] 
Le policisti, ki poskrbijo za lastno varnost, lahko uspešno in 
učinkovito varujejo življenje, osebno varnost in premoženje 
drugih. Zato spremljamo primere ogrožanja policistov, 
sodelujemo pri pripravi sodobne kazenskopravne 
zakonodaje na področju napadov na policiste ter policistom 
zagotavljamo sodobno zaščitno in drugo opremo ter 
sredstva (npr. zaščitna balistična oprema, kamere za 
snemanje policijskih postopkov, sodobna, predvsem 
življenju manj nevarna prisilna sredstva).
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zAgotAVljAmo 
SplošNo 
VArNoSt ljUdI 
IN prEmožENjA 
Področje javnega reda in miru, varovanja življenja 
ter zagotavljanja osebne varnosti in varnosti premo-
ženja ljudi je zagotovo eno naših najpomembnejših 
področij dela.

Sem spadajo zelo raznolike policijske naloge: vzdr-
ževanje javnega reda in miru; nadzor nad izvajanjem 
predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in 
združevanju ljudi; nadzor nad prijavljanjem in odjavlja-
njem gostov ter izvajanjem predpisov o zasebnem 
varovanju in detektivski dejavnosti. Splošno varnost 
ljudi in premoženja zagotavljamo tudi na letališčih, v 
pristaniščih in na kopališčih, morju in notranjih vodah, 
v gorah in na smučiščih ter na železnici.

V ta delokrog spada pravzaprav vse, kar ni neka po-
licijska specialnost. Splošni policisti imamo tako 
najpogosteje opravka z vsemi tistimi kršitvami in de-
viantnimi dejanji iz vsakdanjega življenja, ki jih ljudje 
najpogosteje prijavljajo in so zanje najbolj moteči: s 
prekomernim hrupom, vpitjem in razgrajanjem, pre-
piranjem in pretepanjem, nedostojnim vedenjem, na-
siljem, na primer v družinskem okolju, nošenjem ne-
varnih predmetov, vandalizmom, nepravilno uporabo 
pirotehnike idr. 
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Poleg tega na tem delovnem področju opravljamo 
še naloge v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, 
delovnimi nesrečami, utopitvami, iskalnimi akcijami, 
pogrešanimi osebami, naravnimi in drugimi nesreča-
mi, požari ter naloge za varstvo okolja in varnost je-
drskih objektov. Asistenco omogočamo tudi drugim 
državnim organom in inšpekcijskim službam, zelo 
pogosto na primer sodelujemo z občinskimi redar-
stvi, in se povezujemo s kolegi iz tujih policij.

poklic, ki ni za vsakogar
Glede na raznolikost in naravo nalog, ki jih opravljajo 
splošni policisti, je hitro razvidno, koliko znanja mo-
rajo imeti. Pravzaprav to velja za vsa področja dela. 
Policijski postopki se pogosto odvijajo v zelo kom-
pleksnih situacijah, zato je poleg poznavanja predpi-
sov, obvladovanja pooblastil, strokovnih veščin in pr-
vin samoobrambe nujno, da imajo policisti še druga 
znanja. Imeti morajo odlične komunikacijske spret-
nosti, da znajo umiriti in obvladati napete situacije. 
V nevarnih situacijah, ki jih ne manjka, morajo znati 
ohraniti mirno kri in kljub hitri reakciji ravnati preu-
darno. Pomembno je, da poznajo osnove psihologije 
in imajo veliko razumevanja za čustvene stiske ljudi. 
Policijsko delo vsekakor prinaša velike obremenitve, 
zato lahko ta poklic opravljajo le osebnostno zrele, 
stabilne in psihofizično dobro pripravljene osebe.
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Sodelujemo pri varovanju 
javnih shodov in prireditev
Policisti sodelujemo pri varovanju javnih shodov in 
javnih prireditev ter velikih mednarodnih športnih pri-
reditev, ligaških tekmovanj, predvsem nogometnih, in 
tudi drugih prireditev, kot so na primer koncerti, s či-
mer zagotavljamo varno in mirno uveljavljanje ustavno 
zagotovljene pravice do javnih zbiranj udeležencem in 
organizatorjem. V ta namen skrbimo za zagotavljanje 
varnosti udeležencev in varovanih objektov, splošno 
varnost ljudi in premoženja, vzdržujemo javni red, obe-
nem na območju javnega shoda ali prireditve skrbimo 
za varnost cestnega prometa. Hkrati pa moramo skr-
beti tudi za lastno varnost.

Pri nekaterih velikih ali mednarodnih športnih priredi-
tvah smo dejavno vključeni tudi v njihovo organizacijo, 
kot na primer pri vsakoletnih smučarskih tekmovanjih. 
Usposobljeni smo za varovanje športnih dogodkov z 
visoko stopnjo tveganja, kot so nogometni, košarkar-
ski, rokometni, hokejski derbiji med rivalskimi klubi ozi-
roma mednarodne tekme, na katerih gostujejo veliki 
športni klubi z znanimi navijaškimi skupinami.

Toda varovanje se začne že veliko pred samim shodom 
ali prireditvijo. Da bi zagotovili varnost vseh navzočih in 
preprečili morebitne izgrede, moramo vnaprej pridobiti 
kakovostne podatke, v primeru mednarodnih prireditev 
tudi iz tujine. Poleg varovanja si tako ves čas prizade-
vamo tudi za dialog s civilnimi iniciativami, nevladnimi 
organizacijami, interesnimi združenji, lokalnimi okolji, 
navijači in drugimi družbeno angažiranimi skupinami.
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[policisti spoterji] Vezni člen med 
policijo, navijaškimi skupinami, športnimi klubi in 
organizatorji športnih tekem so v zadnjih letih
t. i. policisti spoterji, ki sistematično spremljajo 
športne ekipe in njihove navijaške skupine, tudi v 
tujino, kar nam omogoča, da smo lahko na tem 
področju dela še bolj učinkoviti. Na mednarodne 
športne prireditve pri nas pa prihajajo tuji policisti 
spoterji, ki so nam v pomoč pri izvedbi varovanj.
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[posebna policijska enota, enota na sklic] Posebna 
policijska enota (PPE) je svojevrstna posebnost v slovenski policiji. Pripadniki te enote 
so zaposleni v različnih organizacijskih enotah policije, kjer – bodisi uniformirani bodisi 
neuniformirani – opravljajo svoje redne naloge. Za delo v PPE pa so sklicani takrat, ko 
varnostne razmere zahtevajo usklajeno delovanje večjega števila posebej opremljenih 
in usposobljenih policistov. Glavne naloge PPE so vzdrževanje in vzpostavljanje javnega 
reda in miru, naloge, povezane s preiskovanjem najhujših kaznivih dejanj, izvedba večjih 
varnostnih akcij (npr. prijetje nevarnih in oboroženih storilcev kaznivih dejanj), naloge 
policije ob naravnih, ekoloških in drugih nesrečah ter druge, praviloma zahtevnejše 
naloge, povezane z varovanjem premoženja in osebne varnosti ljudi. Med drugim znotraj 
PPE deluje enota za policijske specialnosti – to so člani posadk vodnega topa in policisti 
ostrostrelci.
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[gorska enota policije] Del 
Posebne policijske enote je tudi gorska enota. To 
so policisti gorniki, ki so posebej usposobljeni in 
opremljeni za izvajanje policijskih nalog v visokogorju.
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Iskalne akcije in 
pogrešane osebe
V Sloveniji občani vsako leto prijavijo nekaj sto 
pogrešanih oseb, tako odraslih kot tudi otrok in 
mladoletnikov.

Policisti veliko truda in energije vložimo v po-
gosto zelo zahtevne in obsežne iskalne akcije, 
v katere so vključene različne policijske enote 
(vodniki službenih psov, policisti konjeniki, gor-
ska enota policije), ob pomoči brezpilotnih zra-
koplovov, helikopterjev … Kadar okoliščine to 
dopuščajo, policija v iskanje pogrešanih oseb 
vključi tudi pripadnike sil za zaščito in reševa-
nje (vodnike reševalnih psov, gorske reševalce, 
jamarje, potapljače, prostovoljne gasilce idr.). 
Po navadi razpišemo iskanje za osebe, ki so iz 
znanih ali neznanih vzrokov nenadno, nepriča-
kovano odsotne iz določenega okolja oziroma je 
njihova odsotnost nepojasnjena.

Na spletni strani www.policija.si in v medijih ob-
javljamo osnovne podatke, okoliščine izginotja 
in fotografije pogrešanih oseb, saj je uspešnost 
iskalne akcije velikokrat odvisna tudi od razpolo-
žljivih informacij, ki nam jih o izginotju zagotovi-
jo občani. Vse, ki bi določeno pogrešano osebo 
opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, zato 
prosimo, da nas o tem obvestijo.



5958

SlUžBENI pSI 
IN koNjI, NAšI 
NEpogrEšljIVI 
pomočNIkI  
Tako policisti vodniki službenih psov kot policisti ko-
njeniki opravljajo vse policijske naloge. Največ nalog 
opravijo na področju vzdrževanja javnega reda, v obli-
ki opazovalne službe, sodelujejo pri intervencijah ob 
množičnih kršitvah javnega reda in pri varovanju javnih 
zbiranj z večjo stopnjo tveganja. S psi si nadvse učin-
kovito pomagajo tudi pri iskanju oseb ter preiskovanju 
kaznivih dejanj oziroma pri kriminalističnih preiskavah 
in forenziki. Poleg tega policisti vodniki službenih psov 
in policisti konjeniki sodelujejo v številnih preventivnih 
aktivnostih policije v šolah, vrtcih in v okviru promocije 
poklica policista, kjer naši štirinožni pomočniki vedno 
navdušijo obiskovalce.

Policisti konjeniki s policijskimi konji so razporejeni na 
Postajo konjeniške policije Ljubljana in Policijsko po-
stajo vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, 
vendar opravljajo naloge na območju celotne Slovenije. 
Večina službenih psov slovenske policije skupaj z vo-
dniki deluje na terenu v okviru policijskih postaj ali enot 
vodnikov službenih psov na policijskih upravah kakor 
tudi v Specialni enoti in specializiranih enotah za nad-
zor državne meje ter v Centru za varovanje in zaščito.

58 59



6160

[V dobrih rokah] Ključno vlogo na področju razvoja 
policijske kinologije, pridobivanja službenih psov, lastne vzreje, vzgoje 
in šolanja službenih psov ima Oddelek za šolanje službenih psov 
znotraj Policijske akademije, ki poleg tega usposablja tudi policiste 
vodnike službenih psov in skrbi za veterinarsko oskrbo vseh službenih 
živali policije.    
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pasji smrčki natančnejši od 
vsakega detektorja
Dela sodobne policije si brez pomoči službenih psov 
ne moremo več predstavljati. Ti so postali naši zvesti 
in nepogrešljivi pomočniki pri zagotavljanju varnosti 
in opravljanju najzahtevnejših splošnih in speciali-
stičnih nalog. Med prve spadajo varovanje javne-
ga reda in miru na dogodkih, kjer so prisotne večje 
množice ljudi, nadzorovanje državne meje, iskanje 
pogrešanih oseb in storilcev kaznivih dejanj, varova-
nje nevarnih postopkov, v katerih psi pazijo na svoje 
vodnike, itd.

Specialistične naloge so tiste, pri katerih psi z izurje-
nim smrčkom, pogosto zanesljivejšim od vsakega de-
tektorja, iščejo različne snovi ali predmete, na primer 
prepovedane droge in eksplozivna sredstva, orožje, 
tulce, biološke sledi, trupla, odkriti znajo celo izvor po-
žara.

Zaradi prirojenih lastnosti, kot so neprimerljivo raz-
vitejši voh od človeškega, izjemna sposobnost loče-
vanja vonjev, boljši nočni vid in razvitejši sluh, so psi 
pogosto učinkovitejši od tehničnih sredstev. S svo-
jo prisotnostjo nemalokrat tudi preventivno vplivajo 
na morebitne kršitelje in jih odvrnejo od uresničitve 
slabih namenov. Temelj za dobro operativno delo na 
terenu je tesen odnos med vodnikom in psom.
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[otroci vsakič znova očarani] Ena 
od nalog vodnikov službenih psov in policistov konjenikov 
je preventivno in promocijsko delovanje. Zaradi svoje 
atraktivnosti vzbujajo psi in konji veliko pozornosti predvsem 
pri otrocih, ti pa se nad njimi tudi najbolj navdušujejo – tako 
lahko policisti prek službenih živali približamo svoje delo tudi 
najmlajšim.
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S konji uspešni tudi na 
neprevoznih poteh 
Ne le peš, na kolesu ali v službenem avtomobilu, 
policisti svoje naloge izjemno učinkovito opravljajo 
tudi na konju. Slovenska policija konje uporablja že 
od leta 1920, ko je bila ustanovljena prva konjeniška 
enota. Naloge policistov konjenikov so podobne na-
logam drugih policistov, najpogosteje pa so poveza-
ne z varovanjem vseh vrst javnih zbiranj (prireditve 
in shodi), kjer je veliko ljudi. Policist je na konju opa-
znejši, poleg tega ima boljši pregled nad dogajanjem.

Konji so zaradi svojih fizičnih lastnosti in odlične mo-
bilnosti nepogrešljivi tudi kot pomoč drugim polici-
stom na zahtevnih terenih, kot so gozdovi in obrežja 
rek, pri širših blokadah, pri načrtovanih akcijah za is-
kanje oseb in prijetje storilcev kaznivih dejanj ter za 
iskanje nasadov konoplje. Prav tako so pomembni 
pri pregledovanju območja ob večjih naravnih in dru-
gih nesrečah. Med pomembnejšimi nalogami je tudi 
nadzor na državni meji, zlasti na t. i. zeleni meji, kjer 
so težko prevozne poti. Tam predvsem preprečujejo 
nezakonite migracije ter vnos prepovedanih drog in 
orožja.

Policisti konjeniki so vsakdanji pojav na mestnih 
ulicah, v parkih in na pešpoteh. Patruljiranje s konji, 
tako v mestnem prometu kot na površinah, kjer pro-
met ni dovoljen, ima poleg preventivnega tudi velik 
promocijski učinek, saj te velike živali vsakič znova 
navdušijo mimoidoče.
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[mirni celo v kritičnih situacijah] Službenih 
policijskih konj ne smejo zmotiti ne hrup ne dim, množica ali druge ovire. 
Morajo pa imeti, tako kot policisti, posebno zaščitno opremo. Ko sodelujejo 
pri vzdrževanju javnega reda in miru, imajo s posebnim prozornim vizirjem 
dodatno zaščitene oči in glavo. Tudi na prsih in nogah imajo ščitnike za 
ublažitev morebitnih udarcev predmetov, ki se lahko odbijejo od tal ali 
so namerno vrženi vanje. Kadar policisti konjeniki opravljajo naloge s 
službenimi konji ponoči, uporabljajo opremo z odsevniki, zlasti če opravljajo 
delo na cesti.
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UrEjAmo IN 
NAdzIrAmo cEStNI 
promEt
Razvoj avtomobilistične industrije in infrastrukture je poleg 
številnih prednosti prinesel tudi veliko nesreč. Na njihov na-
stanek vpliva več dejavnikov, glavni pa so ravnanja udele-
žencev v cestnem prometu, cestna infrastruktura, motorna 
vozila in prometno okolje. V slovenski policiji poskušamo s 
svojimi aktivnostmi vplivati na vse dejavnike in zmanjševati 
možnost nastanka nesreč.

Stanje varnosti na slovenskih cestah se je v zadnjem desetle-
tju, dveh močno izboljšalo in sledi ciljem, ki izhajajo iz reso-
lucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. 
Del zaslug za ugoden trend lahko pripišemo tudi uspešno 
izvedenim nalogam prometne policije. Veseli nas, da smo po-
stali verodostojen in zaželen partner tako pri državljanih, ki 
razumejo naše delo kot skrb za varnost, kot pri drugih držav-
nih institucijah s tega področja, ki si vedno želijo sodelovati s 
prometno policijo.

Hiter in neustavljiv razvoj prometa ter spremembe sodobnih 
prometnih tokov pa prinašajo že nove izzive in tveganja na 
tem področju, s katerimi se bo treba soočati v prihodnje. V ta 
namen krepimo enote prometne policije, uvajamo nove me-
tode in vpeljujemo sodobna tehnična sredstva, s katerimi bi 
lahko še povečali učinkovitost policijskih postopkov in s tem 
izboljšali varnost v cestnem prometu.
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prometni policisti skrbimo 
za varnost vseh udeležencev 
v prometu
Za izboljšanje prometne varnosti policisti vsako-
dnevno spremljajo varnostne razmere na slovenskih 
cestah (avtocestah in hitrih cestah kakor tudi na dru-
gih državnih in lokalnih cestnih omrežjih). Preisku-
jejo prometne nesreče ter preprečujejo in odkrivajo 
kazniva dejanja in prekrške, ki ogrožajo varnost cest-
nega prometa.

Posebno skrb namenjajo varnosti pešcev, kolesar-
jev in voznikov enoslednih motornih vozil, ki spadajo 
med najbolj ogrožene udeležence cestnega prome-
ta. Ob tem se povezujejo z drugimi nosilci odgovor-
nosti za varnost na javnih cestah.

Prizadevajo si za ustrezno urejanje in upravljanje pro-
meta (npr. na križiščih, ob večjih zastojih), učinkovit 
nadzor hitrosti in vzpostavitev celovitega nadzora na 
glavnih prometnih povezavah. Zaradi razvoja gospo-
darstva in povečanja cestnega tovornega prometa je 
posebej pomemben nadzor prevozov.

Med nalogami prometnih policistov pa je tudi varova-
nje kolesarskih, tekaških in drugih prireditev na cesti.  
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[pozorni na najpogostejše 
dejavnike prometnih nesreč] 
Čeprav se v zadnjih letih nadaljuje pozitiven trend 
zmanjševanja števila smrtnih žrtev v prometu, 
so med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še 
zlasti tistih z najhujšimi posledicami, žal še vedno 
neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer 
vožnje ter neupoštevanje pravil o prednosti. Ti 
dejavniki se povezujejo z nekaterimi drugimi, kot so 
vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in 
drugih psihoaktivnih snovi. Nadzor na vseh naštetih 
področjih je zato ključen za zagotavljanje boljše 
prometne varnosti.
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Bolj vidni, bolj varni
Delo v prometu vedno pomeni tudi izpostavljenost 
tveganjem. Prepoznavni fluorescentno rumeni 
zgornji deli uniforme prispevajo k večji vidnosti in 
s tem varnosti prometnih policistov. Pri nadzoru 
prometa uporabljamo močnejša osebna vozila in 
motorna kolesa, različna specialna vozila (npr. vo-
zilo s sistemom Provida za merjenje hitrosti, vozilo 
s kamero, ki lahko spremlja voznike tovornih vozil 
in avtobusov med vožnjo), tehnična sredstva (npr. 
ročni laserski merilniki hitrosti, laserski skener za 
izvajanje ogledov krajev prometnih nesreč) in raču-
nalniško opremo. 

Avtocestna policija, hitreje 
na kraju
Večjo varnost in pretočnost na področju cestnega 
prometa ter manj kriminala za vse udeležence na 
slovenskem avtocestnem omrežju zagotavljamo 
tudi s pomočjo avtocestne policije, ki smo jo usta-
novili leta 2021. Promet na avtomobilskih in hitrih 
cestah se je v zadnjih letih močno povečal, kar je 
terjalo prilagoditev našega dela, zlasti zaradi izgra-
ditve avtocestnega omrežja, uvedbe vinjetnega sis-
tema in hkrati znatnega povečanja tranzitnega pro-
meta skozi Slovenijo. Policisti specializiranih enot 
avtocestne policije so lahko prej na mestih prome-
tnih nesreč in kaznivih dejanj, hitreje lahko odpra-
vljajo zastoje ter lažje odkrivajo objestno vožnjo in 
druge kršitve.

81



8382

preventivne aktivnosti v 
prometu se obrestujejo, 
a šele na dolgi rok  
Rezultati preventivnih akcij, namenjenih oza-
veščanju javnosti o prometni varnosti in dvigu 
prometne kulture v državi, so navadno težko 
merljivi, saj se učinek tovrstnih aktivnosti kaže 
šele na dolgi rok. Dokaz, da naša večdesetletna 
prizadevanja vendarle dajejo rezultate in da je 
trdo delo na področju preventive skupaj z vse-
mi drugimi deležniki v državi vredno nadaljevati, 
je število smrtnih žrtev prometnih nesreč. Če je 
na začetku samostojnosti Slovenije na naših 
cestah umrlo skoraj 500 prometnih udeležen-
cev na leto, nam je to število do danes uspe-
lo zmanjšati za petkrat, na okoli 100. Ker pa je 
prav vsako življenje dragoceno, si prizadevamo, 
da bi nekoč dosegli t. i. vizijo 0, ko naše ceste ne 
bi več zahtevale smrtnih žrtev.
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NAdzIrAmo 
držAVNo mEjo 
IN odkrIVAmo 
NEdoVoljENE 
mIgrAcIjE 
Slovenska policija je enakovreden in spoštovan član druži-
ne evropskih mejnih policij, in to po zaslugi strokovnega in 
predanega dela vseh njenih pripadnikov.

Uspešnost in profesionalnost policistov se ne merita le v 
številkah odkritih ilegalnih prebežnikov ali odkritih kaznivih 
dejanj na meji, temveč sta prepoznavna tudi v njihovem 
odnosu do potnikov na mejnih prehodih oziroma prebival-
cev obmejnega območja. V slovenski policiji si zato neneh-
no prizadevamo, da bi ta odnos še izboljšali. Na področju 
nadzora državne meje se ob tem ves čas povezujemo z 
državnimi institucijami, prav tako smo intenzivno vpeti v 
mednarodno okolje, kjer sodelujemo z varnostnimi organi 
sosednjih in ostalih držav ter tujimi organizacijami in agen-
cijami.

Po zaslugi dobre usposobljenosti in opremljenosti sloven-
ske policije ter izpolnjevanja vseh evropskih standardov je 
Slovenija od leta 2007 polnopravna članica schengenskega 
območja, ki tukajšnjim prebivalcem omogoča prosto poto-
vanje, pa tudi delo in prebivanje znotraj njegovih meja.
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Ponosni smo tudi na to, da lahko učinkovito rešuje-
mo vedno nove, pogosto nepričakovane izzive, ki jih 
pred nas postavljajo globalne spremembe in aktual-
no družbeno dogajanje. V letih 2015 in 2016 smo na 
primer uspešno obvladali množične migracije čez 
državo, leta 2020 pa smo morali zaradi preprečeva-
nja širjenja novega koronavirusa, denimo, začasno 
vzpostaviti poseben režim prehajanja svojih držav-
nih meja.

Prepričani smo, da bodo migrantska in druga vpra-
šanja tudi v prihodnje močno vplivala na naše delo. 
Vse to pa bo zahtevalo še intenzivnejše vključevanje 
v mednarodne aktivnosti, tudi na najbolj oddaljenih 
zunanjih mejah schengenskega območja. Ne glede 
na to, ali svoje naloge opravljajo doma ali v tujini, 
smo ponosni, da so slovenski policisti in policistke, 
ko gre za vprašanje migracij, znani po svoji profesio-
nalnosti, etični drži in spoštljivem odnosu do sočlo-
veka in njegovega dostojanstva.

od preverjanja dokumentov 
na mejnih prehodih do 
preprečevanja migracij
Področje dela policije na državni meji in s tujci je veli-
ko širše od tega, kar je potniku običajno najbolj vidno, 
tj. preverjanja dokumentov na mejnih prehodih in od-
krivanja ponarejenih listin.

[prosto prehajanje znotraj 
schengenskega območja] Z veljavnim 
potovalnim dokumentom (za slovenske državljane je to 
osebna izkaznica ali potni list) lahko vsak, ne glede na 
državljanstvo, kjer koli in kadar koli prestopi notranje meje 
med državami v schengenskem prostoru (tj. prostoru brez 
mejne kontrole med državami članicami). 
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Vključuje nadzor nad prehajanjem čez državno mejo, 
varovanje meje, preiskovanje kaznivih dejanj in prekr-
škov na državni meji ter mejnih incidentov, prepreče-
vanje nedovoljenih migracij in naloge v zvezi z zako-
nodajo o tujcih; vse našteto tako na državni meji kot 
na obmejnem območju in celo v notranjosti države, 
kjer izvajamo t. i. izravnalne ukrepe.

Policisti med drugim preprečujemo, odkrivamo in 
preiskujemo uporabo prenarejenih in ponarejenih, tu-
di odtujenih potovalnih dokumentov in drugih listin, 
ki jih osebe predložijo v kontrolo, čezmejno kriminali-
teto, ilegalne migrante in njihove vodiče, tihotapljenje 
ljudi, nedovoljenih snovi v športu, mamil, orožja, stre-
liva in ukradenih vozil, izvajamo pridržanja oseb, ki jih 
je treba izročiti tujim varnostnim organom, organizi-
ramo poostrene nadzore itd. V ta namen moramo bi-
ti posebej izurjeni, na razpolago imamo posebna vo-
zila in objekte, pomagamo si z različnimi tehničnimi 
pripomočki (kot so schengenbus, čitalniki dokumen-
tov, termovizijske kamere in brezpilotni zrakoplovi) 
ter informacijsko-telekomunikacijskimi napravami; 
na bolj obremenjenih območjih nam pomagajo tudi 
pomožni policisti in pripadniki Slovenske vojske.

Izjemno pomembna je podpora schengenskega in-
formacijskega sistema, skupne elektronske zbirke 
podatkov o razpisih za osebe in predmete. Veliko 
vlogo pa imata tudi centra za mednarodno policijsko 
sodelovanje v Vratih Megvarje in Dolgi vasi, ki nam 
24 ur na dan pomagata pri hitri izmenjavi podatkov 
z vsemi sosednjimi državami, pa tudi prek mreže teh 
centrov širše po Evropi.
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[Sodelujemo v agenciji 
Frontex] Svoje znanje redno primerjamo z 
znanjem tujih kolegov v okviru aktivnosti agencije 
Frontex, evropske agencije za mejno in obalno stražo. 
Številne naše policiste napotujemo v skupne operacije 
na praktično vse zunanje meje (od Skandinavije do 
Grčije in od Poljske do Španije). Sem spadajo tudi 
napotitve slovenskih mejnih policistov v aktivnosti 
v okviru drugih mednarodnih operacij (predvsem v 
države, nastale na območju nekdanje Jugoslavije) in 
gostovanja tujih policistov pri nas.
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[Spremembe mejnega 
režima med epidemijo] Zaradi 
hitrega širjenja nalezljive bolezni covid-19 po svetu 
je bila leta 2020 razglašena epidemija na celotnem 
območju Slovenije. Na mejah smo uvedli določene 
(začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje 
za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v 
državo oziroma izstop iz nje. Ukrepi so se sproti 
prilagajali ocenam epidemiološkega stanja, pri 
njihovem izvajanju pa smo bili lahko uspešni tudi po 
zaslugi različnih rešitev informacijske tehnologije, ki 
smo jih vpeljali v tem času.
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center za tujce  
Eden od stebrov učinkovite migracijske politike 
Evropske unije je vračanje tistih državljanov tretjih dr-
žav, ki ne izpolnjujejo (več) pogojev za bivanje na nje-
nem območju. Osebi je običajno dana možnost, da 
sama in prostovoljno zapusti EU, nasprotno moramo 
izvršiti njeno vrnitev. Za področje vračanja tujcev je 
v Sloveniji specializiran Center za tujce s sedežem v 
Velikem otoku pri Postojni.

Samo vračanje je zelo kompleksna dejavnost, ki vklju-
čuje identifikacijske postopke, pridobivanje osebnih 
dokumentov na konzularnih predstavništvih tretjih 
držav, sodelovanje z letalskimi družbami, koordinaci-
jo med državami članicami EU in drugimi agencijami, 
kot je Frontex. Seveda se pri vseh oblikah vračanja 
spodbuja prostovoljna vrnitev, ki lahko vključuje tudi 
reintegracijske programe po vrnitvi v državo izvora. 
To vračani osebi omogoča, da se ponovno asimilira v 
domače okolje in da si ustrezno uredi nadaljnje življe-
nje. Tujcev tudi nikoli prisilno ne vračamo v države, 
kjer bi bila ogrožena njihovo življenje ali svoboda. 

Osebam, nastanjenim v Centru za tujce, je gibanje 
omejeno. Center zato nenehno izboljšuje bivalne 
pogoje in kakovost bivanja tujcev v času, ko tečejo 
priprave na njihovo vrnitev. Hkrati zagotavlja visoke 
standarde človekovih pravic, nenehno spremlja mi-
gracijske trende in se jim prilagaja.
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[pomorska policija] Pomorska policija 
varuje državno mejo na morju in kontrolira prehajanje 
čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih, 
izvaja nadzorstvo nad varnostjo pomorske plovbe, 
nadzira spoštovanje ribiške zakonodaje, opravlja 
naloge s področja pomorske ekologije ter reševanja 
ljudi in premoženja na morju.
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odkrIVAmo IN 
prEISkUjEmo 
kAzNIVA 
dEjANjA 
Živimo v času, ko kriminal ne pozna državnih meja. 
Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z 
orožjem, ljudmi in prepovedanimi drogami ter pranje 
denarja. Tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s to-
vrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj 
zoper organizirane združbe, ki se ukvarjajo z medna-
rodno kriminalno dejavnostjo, med našimi prednost-
nimi nalogami.

Za učinkovito odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
ne poskušamo samo držati koraka s storilci kaznivih 
dejanj, temveč si prizadevamo biti celo korak pred nji-
mi, zato sproti uvajamo sodobne preiskovalne meto-
de in tehnike, ustrezno usposabljamo in opremljamo 
strokovnjake za preiskovanje vseh oblik kaznivih de-
janj, tudi najtežjih, in izboljšujemo kakovost njihovega 
dokazovanja. Izpopolnjujemo uporabo posebnih me-
tod in tehnik preiskovanja kriminalitete. Poglobljeno 
spremljamo najrazličnejše pojavne oblike krimina-
litete in krepimo preventivno delo na tem področju. 
S spremljanjem kriminalnih trendov doma in v svetu 
prispevamo k izboljšanju preiskanosti kaznivih dejanj, 
ki je že zdaj ena najvišjih v Evropi.
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Tudi v tujini veljamo za zanesljivega in zaupanja vredne-
ga partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene 
mednarodne kriminalistične preiskave. Toda čedalje večji 
globalizaciji organiziranega kriminala, vedno bolj prefinje-
nim in kompleksnim oblikam gospodarske in računalniške 
kriminalitete ter novim in naprednim tehnologijam, ki jih 
uporabljajo storilci, mora slediti tudi slovenska policija ter z 
ustrezno tehnološko podporo in v sodelovanju s tujimi var-
nostnimi organi še naprej čim bolj omejevati in preprečevati 
možnosti za izvajanje kriminalnih dejanj.

Izjemno široko področje splošne 
kriminalitete
Že sâmo področje splošne kriminalitete je zelo raznoliko in 
statistično predstavlja približno 80 odstotkov vse obravna-
vane kriminalitete. Obsega premoženjska kazniva dejanja 
(tatvine, vlomi in ropi) in kazniva dejanja s področja krvnih in 
seksualnih deliktov ter mladoletniške kriminalitete in nasilja 
v družini. Z razvojem sodobnih komunikacijskih sredstev se 
preiskovanje širi tudi na ta področja, na primer na preisko-
vanje zlorab otrok prek interneta, med novejšimi in vse bolj 
prisotnimi pojavnimi oblikami je tudi ekološka kriminaliteta 
(npr. nezakonito trgovanje z odpadki in njihov prevoz).
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[policijski pogajalci] 
Ob različnih kriznih situacijah, kot so 
poskusi samomora, ugrabitve, zajetja 
talcev, grožnje z razstrelitvijo itd., so 
sklicani tudi policijski pogajalci. Policisti 
in policistke, ki delajo kot pogajalci, 
sicer opravljajo redne naloge v matičnih 
enotah kot kriminalisti, policisti, vodje 
policijskega okoliša in podobno.

Uspešno preiskujemo tudi 
organizirane kriminalne 
združbe
Na področju organizirane kriminalitete »pokrivamo« 
nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami, kla-
sična dejanja organizirane kriminalitete (ponarejanje 
denarja, zlorabo prostitucije, trgovino z ljudmi, orga-
nizacijo ilegalnih migracij, tihotapstvo visoko obdav-
čenega blaga) in ekstremna nasilna dejanja (eksplo-
zije, umore, izsiljevanja, teroristična dejanja, trgovino 
z orožjem in drugimi nevarnimi snovmi za množično 
uničevanje), poleg tega pa še druga kazniva dejanja, 
kot sta korupcija in pranje denarja kot posledica orga-
nizirane kriminalitete.

Imamo tudi posebno strokovno-operativno službo, ki 
lahko neposredno izvaja prikrite preiskovalne ukrepe 
(tajno delovanje in opazovanje) in uporablja special-
no tehniko. Za lažje preprečevanje morebitnih terori-
stičnih dejanj pa imamo v skladu z evropsko direkti-
vo dostop do evidence podatkov o letalskih potnikih 
(PNR).
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od vse kompleksnejših 
računalniških preiskav 
do izjemno zahtevnega 
odkrivanja gospodarske 
kriminalitete in korupcije
V povezavi z novimi kibernetskimi orodji (internet, 
temni splet), ki jih vedno pogosteje uporabljajo sto-
rilci in kriminalne združbe, katerih žrtve so tako po-
samezniki kot podjetja, se srečujemo z vprašanji, 
kako z obstoječimi zakonskimi pooblastili uspešno 
preiskovati računalniško kriminaliteto. Glavni izziv je 
slediti hitremu napredku informacijskih tehnologij ter 
nenehnemu povečevanju količine podatkov z novimi 
znanji, kadri in ustrezno opremo, da lahko zagotavlja-
mo strokovnost in uspešnost računalniškega prei-
skovanja in digitalne forenzike.

Tako kot sta čedalje kompleksnejši gospodarska kri-
minaliteta in korupcija, tako postaja tudi obravnava-
nje kaznivih dejanj s tega področja čedalje zahtevnej-
še. Dobro organizirani in prepleteni z mednarodnimi 
elementi povzročata škodo finančnim interesom Slo-
venije in Evropske unije, zato je v ospredju preiskova-
nje kaznivih dejanj z veliko premoženjsko koristjo ozi-
roma škodo ter kaznivih dejanj s porabo javnih sred-
stev in velikimi korupcijskimi tveganji (npr. pri večjih 
infrastrukturnih projektih, javnih naročilih na državni 
in lokalni ravni, subvencijah). Osredotočamo se tudi 
na sledenje finančnih tokov z vzporednimi finančnimi 
preiskavami in izvajamo zasege protipravno prido-
bljenega premoženja.
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[kriminalisti 
obravnavamo težje 
oblike kriminalitete]
Čeprav delavci kriminalistične policije 
niso uniformirani, v posebnih primerih 
oblečejo prepoznavne anorake z 
napisom POLICIJA. Pri odkrivanju 
kaznivih dejanj in storilcev pogosto 
sodelujejo z uniformiranimi policisti. Ti 
lahko zaradi stalne prisotnosti ob prijavi 
oziroma ugotovitvi kaznivega dejanja 
takoj ukrepajo in raziščejo lažja kazniva 
dejanja. Težje oblike kriminalitete, ki 
zahtevajo posebna preiskovalna znanja 
in tehnično opremo, obravnavajo 
kriminalisti. Zaradi specializacije dela 
in poznavanja lokalne problematike 
delujejo znotraj posameznih policijskih 
postaj tudi lokalne kriminalistične 
skupine, predvsem v urbanih območjih, 
medtem ko so za nadzor nad kriminalno 
bolj ogroženimi predeli na policijskih 
upravah organizirane mobilne 
kriminalistične skupine.
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kriminalističnoobveščevalna 
dejavnost in mednarodne 
podatkovne baze
Delo na vseh področjih kriminalističnega preiskova-
nja je multidisciplinarno in zahteva sodelovanje raz-
ličnih strokovnjakov ter povezovanje z drugimi držav-
nimi organi in inšpekcijskimi službami. Nepogrešljiva 
je podpora kriminalističnoobveščevalne dejavnosti, 
ki s svojimi izdelki podpira policijske odločevalce in 
preiskovalce pri usmerjanju dela policije, vodenju pre-
iskav in razrešitvi primerov.

Za učinkovite preiskave je ne nazadnje nujno tudi 
mednarodno sodelovanje s tujimi policijami v okvi-
ru vzpostavljenih struktur, kot so Interpol, Europol, 
schengenski informacijski sistem in uradi Sirene, 
evropska mreža za iskanje pogrešanih in mreža za 
iskanje pobeglih oseb, multilateralni in bilateralni 
sporazumi idr., na podlagi katerih imamo slovenski 
policisti na terenu neposreden dostop do izjemno 
pomembnih operativnih podatkov prek razpoložljivih 
mednarodnih policijskih baz. Vse to nam velikokrat 
omogoča takojšnjo odzivnost, vzpostavljene dežurne 
službe in nacionalne kontaktne točke pa stalno do-
segljivost.
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preiskan skoraj vsak umor v 
Sloveniji
Slovenija je po številu umorov, tako v svetovnem me-
rilu kot v Evropi, med najbolj varnimi državami. Na po-
dročju obravnave krvnih deliktov so v Sloveniji uspe-
šno preiskani skoraj vsi umori, tudi po zaslugi velike 
odzivnosti policije.

Ob obvestilu na operativno-komunikacijski center, da 
je bil nekje v Sloveniji izvršen umor, se takoj začnejo 
izvajati nujni ukrepi. Različne službe v policiji opravijo 
svoje delo. Policisti zavarujejo kraj dejanja in izvede-
jo prve ukrepe na kraju. Kriminalisti in kriminalistični 
tehniki skrbno in natančno preiščejo vsak kotiček, 
kjer bi lahko našli uporabne sledove ali predmete. V 
Nacionalnem forenzičnem laboratoriju se te sledi pri-
merno obdelajo, opravijo se primerjave in s tem že 
steče dokazovanje dejanja storilcu. Kriminalisti ves 
čas zavzeto in predano poizvedujejo, sprašujejo in na 
vse možne načine iščejo storilca tega dejanja.

V kriminalistično preiskavo se po potrebi vključijo tudi 
druge službe policije, npr. Specialna enota za prijetje 
najhujših in najbolj nevarnih storilcev kaznivih dejanj, 
v druge aktivnosti na terenu pa se vključujejo tudi 
njeni policisti potapljači, alpinisti-jamarji in bombni 
tehniki. Zelo učinkovita je pomoč Posebne policijske 
enote, sploh pri pregledovanju obsežnega in težko 
prehodnega terena, ter vodnikov službenih psov, tako 
splošnih kot tudi specialističnih psov, ki iščejo sle-
dove krvi, semenske tekočine, vnetljivih sredstev ali 
orožje in eksploziv.
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[Nacionalni preiskovalni urad] Za še učinkovitejšo obravnavo in pregon 
najresnejših in najzapletenejših oblik gospodarske, korupcijske, organizirane in druge kriminalitete je bil 
v okviru kriminalistične policije leta 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Pri delu se povezuje 
z enotami na regionalni in lokalni ravni, s katerimi si izmenjuje operativne informacije in jim pomaga. 
Do zdaj je urad uspešno preiskal mnoge zahtevne primere, nekatere tudi medijsko zelo odmevne (npr. 
zlorabe v bančnem sektorju, resno ogrožanje državnih finančnih interesov, oškodovanja gospodarskih 
družb s kapitalskimi naložbami države, organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje iger na srečo, 
zlorabe notranjih informacij in korupcijo v zdravstvu, energetiki, športu), ter razkril številne mednarodne 
kriminalne združbe, ki so trgovale s prepovedanimi drogami, orožjem, ljudmi ali se ukvarjale s prostitucijo 
in ponarejanjem denarja.
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NA krAjU 
zločINA – 
ForENzIkI IN 
krImINAlIStIčNI 
tEhNIkI 
Prav za vsakim storilcem kaznivega dejanja ostane 
sled, čeprav mikroskopska. In mi jo znamo poiskati, 
pa naj gre za prstne sledi, las, kapljico krvi, sledi obu-
val, morilsko orodje, vlakno z oblačila …, nič ne osta-
ne skrito. Od trenutka, ko se začne ogled prizorišča 
kaznivega dejanja ali nesreče, vse do strokovne ana-
lize in končnega poročila ali izvedenskega mnenja 
moramo pravilno, skrbno in natančno zavarovati in 
dokumentirati vsa dejstva in sledove, da imajo lahko 
pozneje v kazenskem postopku uporabno dokazno in 
procesno vrednost.

Čeprav si slovenski kriminalistični tehniki in forenziki 
želimo, da naše delo sploh ne bi bilo potrebno, je real-
nost na žalost ravno nasprotna: iz leta v leto se pove-
čuje število zahtevkov za naše strokovne preiskave, 
preglede in analize.
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Do zdaj nam je uspelo najti marsikatere-
ga storilca kaznivega dejanja (s pomočjo 
preiskav humane DNK smo na primer na-
šli že več tisoč storilcev kaznivih dejanj, 
ki nikoli ne bi bili odkriti!), hkrati pa ni nič 
manj pomembno to, da smo nekatere 
osumljence razbremenili suma. Na vsako 
tako malo zmago smo izjemno ponosni, 
saj se zavedamo, da tudi s tem prispeva-
mo k visoki stopnji preiskanosti kaznivih 
dejanj in varnosti prebivalcev Slovenije.

Prvi slovenski kriminalističnotehnični la-
boratorij je bil ustanovljen leta 1950 v 
Ljubljani. Od takrat se je slovenska foren-
zika razvijala, uvajala nove metode in dvi-
govala standarde kriminalističnega pre-
iskovanja, še zlasti intenzivno v zadnjih
desetletjih. Danes si brez nje preiskova-
nja kaznivih dejanj ne moremo več niti 
predstavljati. Neutrudno bomo sledili tu-
di prihodnjemu razvoju ter zagotavljali 
kakovostne, nepristranske in zanesljive 
forenzične preiskave.
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Nacionalni forenzični 
laboratorij
Nacionalni forenzični laboratorij za policijo in pravo-
sodje opravlja preiskave materialnih sledi s krajev ka-
znivih dejanj z namenom njihove identifikacije, klasi-
fikacije in individualizacije. V ta namen uporablja naj-
novejšo in najmodernejšo inštrumentalno opremo, ki 
jo upravljajo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki. Ti 
sodelujejo tudi pri ogledih kaznivih dejanj, nesreč in 
dogodkov ter pri hišnih preiskavah.

Laboratorij je skrbnik forenzičnih evidenc, poleg tega 
pa upravlja še vrsto zbirk sledi in primerjalnih vzor-
cev. Skrbi za posodabljanje in razvoj forenzičnih 
preiskav v Sloveniji ter pripravlja in izvaja programe 
usposabljanja za opravljanje preiskav in ogledov. 
Od leta 2010 je akreditiran pri Slovenski akreditaciji 
s številko akreditacije LP-094 na področju presku-
šanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditirane 
dejavnosti laboratorija se nenehno širi in je v celoti 
razviden iz priloge k akreditacijski listini. Zaposleni v 
laboratoriju obvladujejo skoraj sto različnih vrst pre-
iskav, ki jih opravljajo v skladu s strokovnimi vodili. 
Večina najpomembnejših je akreditiranih, denimo 
preiskave humane DNK, prepovedanih drog, požarnih 
ostankov, preiskave rokopisov in podpisov, izzivanja 
prstnih sledi …

Slovenski forenzični laboratorij je tudi ustanovni in 
spoštovani član Evropske mreže forenzičnih inštitu-
tov (ENFSI) ter tako že od leta 1995 dejavno sodeluje 
v številnih delovnih skupinah na najvišji znanstveni 
ravni v Evropi.

121



123122122 123



125124

zAgotAVljAmo 
cEloVIto 
VAroVANjE oSEB 
IN oBjEktoV
V slovenski policiji zagotavljamo celovito varovanje 
oseb in zaščito določenih prostorov, objektov in oko-
lišev objektov. Gre za dejavnost, ki jo izvajamo vedno 
nekje v ozadju, po navadi daleč od oči javnosti. Razen 
»mož v črnem«, ki diskretno spremljajo varovane ose-
be, potekajo ostale aktivnosti potihoma in skorajda 
nevidno, vendar pa niso zato nič manj naporne, odgo-
vorne in zahtevne.

Naše aktivnosti so namenjene predvsem varovanju 
najbolj izpostavljenih, javno poznanih oseb pred vse-
mi oblikami ogrožanja. Zagotavljanje varnosti najviš-
jim domačim in tujim predstavnikom oblasti, kot so 
predsednik države in vlade ter ministri, je pogoj za 
zagotavljanje varnosti države, za ohranitev njene sta-
bilnosti in notranje ureditve, s tem pa tudi zunanjih 
odnosov. Poleg tega skrbimo za varovanje državnih 
objektov, ki se uporabljajo v protokolarne namene, 
skladno z mednarodnimi obveznostmi pa varujemo 
tudi diplomatska in konzularna predstavništva v Slo-
veniji ter rezidence veleposlanikov.
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Pri tem izhajamo iz spoštovanja pravnega reda 
države in njene nacionalne zakonodaje, pa tudi 
evropskih konvencij, kot sta dunajski konvenciji o 
diplomatskih in konzularnih odnosih, na katerih je 
postavljen mednarodni temelj varovanja tujih va-
rovanih oseb in objektov. Dokaz, da delo na tem 
področju odlično opravljamo že več desetletij, je 
vrsta uspešno izvedenih varovanj tujih državnikov 
in drugih visokih predstavnikov v Sloveniji, ko so 
njihovi obiski – skupaj s priznanji za uspešno delo 
slovenske policije – odmevali tudi v svetu.

Med visokimi gosti so bili že papež Janez Pavel II., 
ameriški predsednik Bill Clinton, britanska kraljica 
Elizabeta II. in tibetanski duhovni vodja dalajlama, 
izkazali smo se na srečanju ameriškega in ruske-
ga predsednika Georgea Busha in Vladimirja Puti-
na ter na številnih drugih dogodkih, med zahtev-
nejše zagotovo štejemo tudi varovanje dogodkov 
ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.
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center za varovanje in 
zaščito 
Enota, zadolžena za področje varovanja oseb in 
objektov, je že od leta 1991 Center za varovanje in 
zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske upra-
ve. V njem so zaposleni pretežno policisti speciali-
sti – varnostniki, ki poleg vsakodnevnih nalog, kot 
so varovanja slovenskih državnikov in za državo po-
membnih objektov, na leto opravijo še vsaj 70 varo-
vanj tujih varovanih oseb, ki so na obisku v Sloveniji.

Policisti varnostniki že dolgo niso več samo vozni-
ki visokih predstavnikov oblasti, saj je njihovo delo 
veliko širše. Pokrivajo področja preventivnega, ope-
rativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb 
in objektov. To pomeni, da poleg neposredne priso-
tnosti ob varovanih osebah izvajajo tudi opazovalno 
službo in patruljiranje, opravljajo preventivne pregle-
de okolice objektov, zbirajo in analizirajo informacije, 
pripravljajo ocene ogroženosti idr. V veliko pomoč so 
jim sodobni alarmni in videonadzorni tehnični siste-
mi ter različni sistemi mehanske zaščite. Ob tem se 
za učinkovitejše delo povezujejo s tujimi kolegi, s ka-
terimi si izmenjujejo neprecenljive izkušnje.
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SpEcIAlNA 
ENotA, VEdNo V 
prIprAVljENoStI
Glavno poslanstvo Specialne enote je boj proti teroriz-
mu in organiziranemu kriminalu ter drugim oblikam 
ekstremnega nasilja, ki predstavljajo visoko stopnjo 
tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi.

Poleg prijetja storilcev najhujših kaznivih dejanj opra-
vlja naloge na področju protibombne zaščite, varo-
vanje najvišjih domačih in tujih predstavnikov oblasti 
ter spremstva vrednostnih ali nevarnih pošiljk. Prav 
tako nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter 
opravlja druge naloge, za izvedbo katerih so potrebni 
najvišja stopnja psihofizične pripravljenosti, vrhun-
ska izurjenost in posebna znanja. Pogosto sodeluje 
z drugimi policijskimi enotami, tako pri posameznih 
akcijah kot usposabljanjih.

Specialna enota deluje na celotnem območju Slo-
venije ter je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko 
delovanja in sodobno opremo sposobna razreševati 
najzahtevnejše varnostne naloge.
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V zadnjih desetletjih izstopajo nekatere od-
mevne akcije iskanja storilcev najhujših kazni-
vih dejanj na Slovenskem ter sodelovanje pri 
številnih aretacijah prekupčevalcev z mamili, 
izsiljevalcev in oboroženih bančnih roparjev.

Narava dela njenih pripadnikov je taka, da se 
v javnosti ne izpostavljajo, saj svoje naloge 
izvajajo praviloma zakriti oziroma zamaski-
rani. Vse od osamosvojitve jim ni bilo treba 
uporabiti strelnega orožja, kar kaže na njihovo 
vrhunsko izurjenost, saj znajo tudi brez najhuj-
ših prisilnih sredstev opraviti še tako zahtev-
no nalogo. Tudi v prihodnje se bodo pripadniki 
Specialne enote dan za dnem urili za pomoč, 
pa tudi za udarnost in ostrino, kot pravi njihov 
slogan.

. 
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[Vrhunsko izurjeni »rdeči panterji«] Za 
pripadniki Specialne enote, pa naj bodo to ostrostrelci, vdiralci, vodniki 
službenih psov, t. i. mediki, potapljači, vozniki specialnih vozil ali bombni 
tehniki, so ure in ure nenehnega »drila«: telesnega urjenja, napornih treningov, 
strelskih vaj, taktično-operativnega usposabljanja in izpopolnjevanja. V 
vsakem trenutku so pripravljeni na najzahtevnejše in najnevarnejše policijske 
akcije.
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z lEtAlSko 
polIcIjSko 
ENoto 
UčINkoVItI tUdI 
Iz zrAkA 
Brez podpore iz zraka si danes ni več mogoče pred-
stavljati sodobnega policijskega dela. Tako podporo 
nam pri iskanju pogrešanih oseb, varovanju množič-
nih prireditev in drugih dogodkov, pri iskanju in zasle-
dovanju storilcev kaznivih dejanj, nadzoru državne 
meje in prometa ter kriminalističnih akcijah zagota-
vlja Letalska policijska enota.

Kot sestavni del nacionalnega sistema javne varno-
sti ter sistema zaščite, reševanja in pomoči je ta eno-
ta nenadomestljiva pri reševanju človeških življenj in 
premoženja. Med pomembnimi humanitarnimi na-
logami, ki jih opravlja, so urgentni prevozi v okviru 
nujne medicinske pomoči, medbolnišnični prevozi 
bolnikov, prevozi dojenčkov v inkubatorjih, reševanje 
v gorah, njena pomoč pa je nepogrešljiva tudi pri ga-
šenju požarov, ob poplavah in drugih naravnih nesre-
čah.
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S svojimi transportnimi zmogljivostmi poma-
ga tako drugim policijskim enotam kot zuna-
njim uporabnikom, na primer Planinski zvezi 
Slovenije. Možnosti uporabe zračnih plovil v 
policiji je vsekakor veliko, nove tehnologije pa 
jih še povečujejo.

Veliko pozornosti namenjamo vzdrževanju 
vrhunske usposobljenosti posadk in vseh 
drugih sodelujočih v letalskih operacijah ter 
vzdrževanju in nadgrajevanju tehnične opre-
mljenosti helikopterjev, kar je pogoj za varno 
in učinkovito delo. V prihodnje si želimo poso-
dobiti in poenotiti floto ter zagotoviti enako-
mernejšo dostopnost storitev letalske enote 
v vseh delih države.
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[rešujemo dragocena življenja] Nešteto je 
primerov, v katerih lahko helikopterji učinkovito priskočijo na pomoč, rešijo 
dragoceno življenje ali preprečijo hujše posledice. Helikopterska nujna 
pomoč je izjemno pomembno humanitarno delo, posadke pa jo včasih 
opravljajo tudi v okoliščinah, ki so zelo nevarne in na meji izvedljivega. 
Življenja rešujejo vsak dan, saj pomoč pripeljejo na kraj, kjer bi bila sicer 
nemogoča, ter ponesrečence in bolne v izjemno kratkem času pripeljejo od 
kraja nesreče do bolnišnične oskrbe.
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[Nenehno posodabljanje flote] V letu 2019 
smo policijsko floto obogatili z visokozmogljivim večnamenskim 
transportnim helikopterjem Agusta Westland AW169.
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Srž opErAtIVNo-
komUNIkAcIjSkE 
dEjAVNoStI jE 
doBEr prEtok 
INFormAcIj
V policiji je za hitro in pravilno odločanje v varnostnih 
dogodkih ključnega pomena dober pretok informacij, 
ki ga vse dni, 24 ur na dan, zagotavljamo tudi v okvi-
ru operativno-komunikacijskih centrov. Ti so po svoji 
funkciji nekakšno informacijsko vozlišče, z jasno 
definirano primarno nalogo odrejanja prvih nujnih 
operativnih ukrepov za zaščito življenja ljudi in njiho-
vega premoženja ter varnosti policistov. Zaposleni 
v centrih morajo zato prejemati obvestila in zbirati 
podatke o dejanjih, dogodkih in pojavih, pomembnih 
za delo policije.

Vsaka od osmih policijskih uprav ima svoj operativ-
no-komunikacijski center, ki sprejema klice na inter-
ventno številko policije 113 ter na teren napotuje po-
licijske in kriminalistične patrulje.
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Tudi ko občan pokliče za pomoč na telefonsko šte-
vilko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi 
v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč po-
licistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj 
obveščen regijsko pristojen center, ki poleg tega 
zbira povratne informacije, s pomočjo tehnoloških 
rešitev policistom nudi pomoč pri kakovostni izved-
bi naloge in odločanju o izrečenem ukrepu ter skrbi 
za varnost napotenih policistov. OKC na ravni drža-
ve pa je tisti, ki pri obravnavi najzahtevnejših varno-
stnih dogodkov usklajuje in odloča o uporabi policij-
skih resursov iz različnih policijskih specialnosti ter 
je hkrati neposredna vez s policijskimi enotami pri 
usmerjanju policijskega dela z generalnega nivoja.

Klic na 113 je navadno prvi stik občana s policijo, 
zato je zelo pomembno, da je naša komunikacija z 
njim strokovna in da vsebuje ustrezno mero empa-
tije. Klicatelja moramo znati pomiriti, da nam lahko 
kljub strahu, šoku, stiski posreduje dovolj informa-
cij. Najpomembneje je, da vsem prebivalcem Slove-
nije ali drugim, ki potrebujejo pomoč policije, to za-
gotavljamo v čim krajšem možnem času, v enakem 
obsegu ter hitro in učinkovito ne glede na to, kje so.
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številka 113 za klic v sili
113 je interventna telefonska številka policije, name-
njena obveščanju o kršitvah javnega reda in miru, 
prometnih nesrečah, kaznivih dejanjih, torej takrat, 
ko ljudje nujno potrebujejo pomoč oziroma takojšnje 
ukrepanje policije. Policisti, ki sprejemajo klic na tej 
številki, imajo možnost na kraj takoj napotiti ustre-
zno policijsko patruljo.

Na številko 113 pokličite, če ste udeleženci ali priče 
v prometni nesreči, če ste žrtev ali očividci kriminal-
nega dejanja, če mislite, da je moten vaš mir, ali če 
menite, da lahko policija kako drugače poskrbi za 
vašo varnost. Da pa bi lahko v policiji čim prej ukre-
pali, nam ob klicu na 113 povejte čim bolj natančne 
podatke, kot so:

▪	 kaj se je zgodilo (npr. prometna nesreča, pretep);
▪	 kje se je zgodilo (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, 

smer vožnje, bližina vidnejših objektov);
▪	 kdaj se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali 

ste udeleženec dogodka);
▪	 ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, 

oseb);
▪	 druge podatke, ki bi pripomogli k varnosti 

prijavitelja in drugih občanov.

[Anonimna telefonska številka] 
V Operativno-komunikacijskem centru deluje tudi 
anonimna telefonska številka 080 1200. Namenjena 
je vsem tistim, ki bi radi policiji posredovali koristne 
informacije in pri tem ostali anonimni.
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INFormAcIjSko-
tElEkomUNIkAcIjSkA 
podporA, V ozAdjU 
SkorAj VSAkE NAšE 
NAlogE
Ni prav mnogo stvari tako vplivalo na delovanje slovenske po-
licije kot informatika, saj so prav podatki, ki jih nudi informacij-
sko-komunikacijska tehnologija (IKT), nepogrešljiva podlaga za 
vse naloge, odločitve ali poročila, ki jih izvedemo, sprejmemo ali 
izpišemo v slovenski policiji. Zaposleni v policiji bi bili danes ne-
močni brez radijskih zvez in računalnikov ter spletne tehnologije 
in brez drugih sistemov, opreme in naprav, ki jih upravlja Urad 
za informatiko in telekomunikacije in ki nam omogočajo vsako-
dnevno opravljanje policijskih nalog.

Slovenska policija je bila med prvimi organizacijami v Sloveniji, ki 
so v svoje delovanje začele uspešno uvajati najnovejše tehnolo-
ške rešitve in razvijati varno komunikacijsko omrežje. Vzporedno 
se je spreminjala tudi organiziranost tega področja dela, da bi 
lahko uporabniki kar najbolj učinkovito obvladovali moderne in-
formacijske in telekomunikacijske storitve.
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Sčasoma smo se povezali tudi z informacijskimi 
sistemi nekaterih drugih organizacij, vpeljali rešitve 
elektronskega poslovanja in e-storitve za državljane. 
V nadaljevanju smo se vključili še v nadnacionalne 
sisteme, kot so Interpol, Europolov informacijski sis-
tem in schengenski informacijski sistem. Vse to je s 
sabo prineslo nadgradnjo in nove rešitve ter prenovo 
pripadajoče infrastrukture.

Varnostni problemi se vse bolj selijo v spletno okolje, 
zato v policiji gradimo nove rešitve za boljšo podporo 
pri preiskovanju kaznivih dejanj s področja kibernet-
skega kriminala in tudi za varovanje lastnega infor-
macijsko-telekomunikacijskega sistema, pri čemer 
se zavedamo pomena skrbi za varovanje podatkov, 
vključno z varovanjem pravice posameznikov do za-
sebnosti. Z vsem naštetim si uspešno prizadevamo 
za še večjo zaščito podatkov, hitrejšo odzivnost poli-
cistov na terenu in še učinkovitejše operativno delo, 
kar nas umešča v sam vrh med evropskimi policija-
mi.
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[epolicist, naš tretji partner 
v patrulji] V zadnjem obdobju smo v 
policijsko delo vpeljali številne sodobne mobilne 
rešitve. Med njimi je storitev ePolicist, ki policistom 
na terenu omogoča preverjanje oseb, listin in vozil 
v evidencah na prenosni mobilni napravi ter hitrejše 
in enostavnejše vodenje postopkov, na primer 
prometnih. Dodatni modul ePolicistLite pa policistom 
omogoča mobilno izvajanje mejne kontrole na mejnih 
prehodih.
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rešitev za podporo delu
operativno-komunikacijskega 
centra

elektronske
storitve za
DRŽAVLJANE

europol

Ne glede na izpostavljenost informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije (ITSP) uporabniki potrebujejo vedno več 
informacijskih storitev. Z vidika uporabnikov imata funkcionalnost in enostavnost uporabe večinoma še vedno prednost pred varno 
obdelavo podatkov. S tem pa se tudi povečuje varnostno tveganje. Varnostni incidenti so nizi dogodkov, ki vplivajo na varnost 
omrežja, naprave ali podatke. Preprečujemo jih z ustrezno zaščito in preventivnimi ukrepi.

Preko širokopasovnega komunikacijskega omrežja ITSP dostopajo uporabniki iz vseh enot 
policije do vsebin, aplikacij in storitev v podatkovnih centrih na Generalni policijski upravi in v 
sekundarnem računalniškem centru v Novem mestu. Je osnova za uporabo IKT storitev policije, 
ki zagotavlja potrebno razpoložljivost, zanesljivost in propustnost.

Namen izvedbe aplikacije GPS policije je bil uporabniku omogočiti spremljanje in upravljanje policijskih 
patrulj na terenu za potrebe izvajanja operativnih del in nalog policije. Z implementacijo aplikacije smo v 
Uradu za informatiko in telekomunikacije izboljšali učinkovitost delovnega procesa in posledično skrajšali 
čas realizacije posameznih del in nalog.

slovensko zavarovalniško
zDRuŽENJE iN zAVoD zA 
zdravstveno zavarovanje 
slovenije

vrhovno 
DRŽAVNo 
toŽiLstVo

Furs, poškodbeni
listi, ujpnet,
evidenca kazenskih
točk iN cbE

pnr/api
elektronska 
izmenjava 
podatkov

emigrant

mdm
bELEŽkA
policista

grabba mobilne rešitve

schengenski 
inFormacijski 
sistem 
ii. generacije

traveldoc
preverjanje
potnih listin

interpol
vizumski 
inFormacijski 
sistem

prÜm
integracije v
mednarodne 
inFormacijske sisteme

varovanje itsp in novi
pravni vidiki zavarovanja
osebnih podatkov

Klicni centri za sprejem interventnih klicev sodijo med najbolj 
kritične in kompleksne sisteme. Policija sprejema interventne klice na 
telefonsko številko 113.

pregledovalnikddokc

redundantno telekomunikacijsko 
oMREŽJE PoLiciJE

gps policije in 
tEtRA DisPEčER

datastrip 
bormann

mobilni 
video

hitimo novim izzivom 
digitalne dobe naproti
Čez kako velike informacijske in tehnološke spre-
membe je prešla slovenska policija, sprva še milica, 
v zadnjih desetletjih! Od pisanja na roke, zamudnega 
pretipkavanja depeš na pisalne stroje, prenašanja 
pomembnih dokumentov v torbah in fiksne telefoni-
je smo do danes naredili skoraj neverjeten preskok v 
digitalno dobo.

Za prehod od mehanografske obdelave podatkov, 
katere začetki segajo v leto 1957, in ročnega vodenja 
seznamov po principu luknjanja kartic do uspešnega 
pristopa k enotnemu evropskemu informacijskemu 
sistemu nadzora zunanje meje schengenskega ob-
močja, od prve terminalske mreže s 13 terminali do 
izmenjave elektronske pošte prek GSM omrežja …, 
za vse to je bilo potrebnih nešteto majhnih in večjih 
tehnoloških korakov.

Na srečo smo vseskozi imeli lastne razvojne ekipe, 
ki sledijo najnovejšim svetovnim trendom na tem 
področju in se že uspešno spopadajo z novimi iz-
zivi, kot so internet in računalništvo v oblaku, nove 
biometrične tehnologije, brezpilotni zrakoplovi, zmo-
gljivejše brezžične komunikacije (LTE), velike količi-
ne podatkov (angl. big data), kibernetska varnost in 
mobilno poslovanje.
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[Skrb za elektronske naprave] Na področju 
elektronskih naprav skrbimo za široko paleto tehničnih rešitev za 
podporo operativnega delovanja policije. Širši javnosti so najbolj 
poznani merilniki hitrosti in alkoskopi ter etilometri za ugotavljanje 
alkoholiziranosti voznikov.
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zA NAšE dElo 
NUjNo NENEhNo 
IzoBrAžEVANjE, 
IzpopolNjEVANjE, 
USpoSABljANjE 
Znanje še nikoli ni imelo take moči in vloge kot danes. 
V slovenski policiji vemo, da lahko le s kakovostnimi 
programi izobraževanja in usposabljanja ter z neneh-
nim aktivnim učenjem, usmerjenim v prakso, zagota-
vljamo učinkovito delo zaposlenih na vseh ravneh.

Učenje v Policijski akademiji, kjer izobražujemo za pe-
ster in dinamičen poklic policista ter izvajamo številne 
programe različnih usposabljanj, se ves čas prepleta 
z učenjem na delovnem mestu. Policisti morajo biti 
usposobljeni za samostojno reševanje zahtevnejših 
nalog in prevzemanje odgovornosti za individualno 
delo ter tudi za delo v skupini. Pomembno je, da znajo 
povezovati teorijo in zakonodajo z vsakdanjimi življenj-
skimi okoliščinami, v katerih morajo kompetentno od-
ločati in ukrepati. V ospredju vseh naših programov je 
zato interdisciplinarno povezovanje strokovnih znanj 
in metod s praktičnimi poklicnimi znanji, veščinami in 
spretnostmi, potrebnimi za opravljanje poklica.
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[prisegam!] Z odločitvijo, da vstopijo 
v našo veliko modro družino, fantje in dekleta 
sprejmejo častno, a zelo odgovorno in zahtevno 
službo. Ob uspešnem zaključku šolanja vsako 
novo generacijo policistov čaka še svečana 
podelitev diplom z zaprisego pred generalnim 
direktorjem policije, ki se glasi: »Slovesno 
prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije 
vestno, odgovorno, humano in zakonito 
izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove 
pravice in temeljne svoboščine.« 
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Tudi pri načrtovanju izpopolnjevanj in usposabljanj, 
ki jih policisti potrebujejo na svoji karierni poti, nas 
vodijo predvsem potrebe stroke in aktualni trendi pri 
zagotavljanju varnosti. To velja za vsa tri osnovna 
področja usposabljanja: osnovne programe za pre-
vzem novih oziroma specialističnih nalog v policiji, 
nadaljevalne programe ter za programe s področja 
socialnih veščin in vodenja v policiji. Skupaj z drugi-
mi policijskimi izobraževalnimi institucijami znotraj 
Evropske unije si prizadevamo za harmonizacijo pro-
gramov izobraževanj in usposabljanj.

V akademiji razvijamo še vrsto drugih področij. Izva-
jamo raziskovalno in psihološko dejavnost ter aktiv-
nosti na področju dela policije v večkulturni družbi, 
urejanja medsebojnih odnosov in upravljanja konflik-
tov ter enakosti spolov, varovanja dostojanstva za-
poslenih, etike in integritete ter muzejske dejavnosti 
v policiji. V stalne delovne skupine je za ta namen 
vključenih več kot sto strokovnjakov z vseh ravni po-
licije in notranjega ministrstva.

Usklajujemo zaposlovanje vrhunskih športnikov in 
njihovo vključevanje v promocijsko in preventivno 
dejavnost, posebno mesto znotraj akademije pa ima 
tudi šolanje službenih psov in usposabljanje njihovih 
vodnikov.
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Izobražujemo za poklic 
policista, edini v državi
V zelenem in mirnem okolju Tacna pod Šmarno goro 
pri Ljubljani, na Višji policijski šoli znotraj Policijske 
akademije, izvajamo višješolski izobraževalni pro-
gram za poklic policista. Vanj se lahko vključijo kan-
didati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje, opravijo 
preizkus telesnih zmogljivosti in so uspešni pri izbir-
nih postopkih.

Posebnost tega strokovnega študija je v tem, da so 
študenti – kandidati za policiste – v šoli zaposleni, 
po uspešno zaključenem študiju pa jih čaka pogod-
ba o delu za nedoločen čas. Tako ima študent že 
med študijem zagotovljeno službo, poleg tega pre-
jema plačo. Študij je izrazito praktično usmerjen, saj 
se kandidati ne izobražujejo le v šoli, kjer poslušajo 
predavanja ter pripravljajo seminarske in praktične 
naloge, ampak tretjino časa tudi v policijskih eno-
tah pod vodstvom mentorjev, ki so izkušeni policisti. 
Tako si že med študijem pridobijo veliko praktičnih 
izkušenj, ki jim pozneje koristijo pri opravljanju poli-
cijskega dela.
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[treningi za dobro psihofizično pripravljenost] Na Višji 
policijski šoli veliko pozornosti namenjamo skrbi za dobro psihofizično pripravljenost, zato lahko 
kandidati v prostem času uporabljajo športne objekte Policijske akademije – fitnes, borilnico, 
telovadnico, atletsko stezo in stezo z ovirami itd.
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[Vadbeni center 
gotenica] Pomemben del 
praktičnega izobraževanja in velik del 
usposabljanj izvedemo v Vadbenem 
centru Gotenica. Tu najlaže izvajamo 
zlasti usposabljanja, povezana z delom 
na prostem: številna urjenja pripadnikov 
Specialne enote, policistov vodnikov 
službenih psov, posebne policijske enote 
za taktično delovanje, priprave na delo v 
mirovnih misijah ipd.
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šolanje službenih psov 
policije 
To področje v policiji ima že dolgo tradicijo in je v več 
kot 70-letni zgodovini doživelo številne spremembe 
in izboljšave. V Oddelku za šolanje službenih psov 
smo uvedli na primer nova področja šolanja in upo-
rabnosti psov ter nove pasme, ki premorejo še več 
vztrajnosti za dolgotrajno iskanje. V letu 2014 pa je 
znova zaživela tudi lastna vzreja službenih psov.

krepimo raziskovalno 
dejavnost
V zadnjih letih v policiji sistematično krepimo po-
dročje znanstvenega raziskovanja. Z izvajanjem 
različnih splošnih in aplikativnih znanstvenih razi-
skav (npr. o organizacijski klimi, stališčih javnosti o 
policiji, razvoju vodenja, upravljanju človeških virov, 
izvajanju policijskih pooblastil, zaposlitvenih možno-
stih v policiji), z organizacijo različnih posvetov in so-
delovanjem z zunanjimi znanstvenoraziskovalnimi 
institucijami in fakultetami je Center za raziskovanje 
in socialne veščine že od ustanovitve leta 2014 v vlo-
gi strateškega in operativnega partnerja policijskim 
enotam na vseh ravneh. Obravnavamo tudi prošnje 
za raziskovanje, ki jih na policijo naslavljajo študenti 
različnih šol, raziskovalci, izobraževalne organizacije 
in raziskovalne institucije.
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Skrbimo za psihološke 
stiske zaposlenih v policiji 
Policijski poklic je zelo stresen in psihično obre-
menjujoč, saj se policisti pri delu srečujejo tudi s 
težkimi, kritičnimi situacijami. Zato smo v policiji 
že pred leti uvedli 24-urno psihološko interventno 
pomoč za policiste, ki jim ob siceršnji psihološki 
pomoči in podpori tako v policiji zaposlenih psiho-
logov kot policistov zaupnikov omogoča takojšnje 
lajšanje čustvene stiske ob doživljanju tragičnega 
ali posebej pretresljivega, travmatskega dogodka. 
Zaposleni v policiji se usposabljajo tudi za upra-
vljanje konfliktov, kar je sestavni del krepitve dobrih 
medsebojnih odnosov v policijski organizaciji, sve-
tovalci ozaveščajo o neželenih ravnanjih, ki žalijo 
dostojanstvo zaposlenih, psihologi pa tudi poma-
gajo pri selekcijskih zaposlitvenih postopkih.

policijska etika predstavlja 
okvir našemu delovanju
Iz Kodeksa policijske etike: »Odnosi med nami te-
meljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni 
in solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskre-
nosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, 
dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. Takim 
odnosom so tuji pojavi lažne solidarnosti, poniže-
vanja, podcenjevanja in zapostavljanja.« 
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delo policije v večkulturni 
družbi 
Naša vizija dela je zagotavljati spoštovanje človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih 
postopkih, tudi predstavnikom manjšinskih in etnič-
nih skupnosti. Z romsko skupnostjo v Sloveniji, na 
primer, v policiji že dolgo gradimo partnerski odnos, 
zlasti s policijskim delom v skupnosti ter številnimi 
operativnimi in preventivnimi aktivnostmi.

Ker tematika multikulturnosti ni le v pristojnosti 
policije, ampak celotne civilne družbe, se v policiji 
povezujemo z vsemi institucijami in subjekti, ki se 
ukvarjajo s tem področjem, s predstavniki lokalnih 
skupnosti in večinskega prebivalstva kot tudi s pred-
stavniki multikulturnih skupnosti. Tako si izmenju-
jemo izkušnje in razvijamo nove pristope za boljše 
delo v večkulturni družbi.

Pojem spoštovanja raznolikosti je tesno povezan s 
strpnostjo na eni strani in preprečevanjem kakršne 
koli diskriminacije na drugi, zato spodbujamo tudi 
enako obravnavanje žensk in moških, izvajanje inte-
gracije načela enakosti spolov, skrb za lažje usklaje-
vanje poklicnega in zasebnega življenja in za dobre 
medsebojne odnose. Prizadevamo si za enakoprav-
no spoštovanje vseh identitet, načina življenja in tra-
dicij.
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[duhovna oskrba policistov] Za versko duhovno oskrbo je 
zadolžen policijski vikar oziroma koordinator verske oskrbe s sodelavci. Med njihovimi 
najpomembnejšimi nalogami so versko, moralno in etično svetovanje tistim policistom in 
drugim zaposlenim v policiji, ki se obrnejo nanje za pomoč ali pogovor, obiskovanje bolnih 
ali ranjenih policistov, pomoč žrtvam, svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, 
etike in družinskega življenja, svetovanje pred upokojitvijo, pomoč ob primerih samomorov, 
skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb in vodenje molitev ob posebnih priložnostih.
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Spodbujamo šport v policiji 
S posebnim, vsakoletnim programom imamo že vr-
sto let vzpostavljen zelo dober sistem športnih tek-
movanj, ki se jih lahko udeležujemo vsi zaposleni v 
policiji, s čimer vzdržujemo in še nadgrajujemo svojo 
psihofizično pripravljenost.

Hkrati zaposlujemo najboljše športnike v Sloveniji in 
na svetu, ki jim s tem nudimo sistemsko pomoč, oni 
pa s svojim zgledom izboljšujejo odnos do športa v 
policiji. Vrhunski športniki in trenerji, zaposleni v slo-
venski policiji, pripomorejo tudi k pozitivnemu ugledu 
slovenske policije v javnosti, saj se dejavno vključu-
jejo v promocijske, preventivne, športne, vzgojno-iz-
obraževalne in druge dejavnosti, ki jih organiziramo, 
pogosto tudi v sodelovanju z drugimi institucijami. 
Vrhunski športniki v policijski uniformi so tako naši 
ambasadorji mnogih preventivnih projektov.



185184184 185

[pohod razuma, volje in moči] Brajnikov memorial je med 
najprepoznavnejšimi športnimi prireditvami v slovenski policiji. Slovi kot najtežja 
preizkušnja psihofizičnih sposobnosti posameznika in sodelovanja članov v ekipi, 
kjer svojih moči, znanja in vzdržljivosti med seboj ne merijo le ekipe policistov, 
temveč tudi pripadnikov vojske, civilne zaščite, gorske reševalne službe in gasilcev.
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zApoSloVANjE V 
polIcIjI
Naše ključno poslanstvo je zagotavljati varnost po-
sameznikov in skupnosti ter zagotavljati človekove 
pravice in temeljne svoboščine, za kar je seveda po-
treben kader na različnih področjih. To je razlog za 
načrtna in premišljena prizadevanja, da bi zaposlitev 
v naši organizaciji postala privlačna za različne ka-
drovske in izobrazbene profile.

Aktivno zaposlovanje je zato naš dolgoročen cilj, do 
katerega želimo priti tudi s promocijo raznolikih za-
poslitvenih možnosti, ki jih ponujamo. Poleg tega v 
policiji veliko vlagamo v zaposlene in v ustvarjanje 
stimulativnega delovnega okolja.

Po navadi na začetku leta objavimo razpis za višje-
šolski študijski program Policist. Poleg tega sproti 
objavljamo javne natečaje in javne objave za druga 
prosta delovna mesta v policiji. Svoje delo širši jav-
nosti predstavljamo na sejemsko-izobraževalnih pri-
reditvah, kariernih sejmih, osnovnih in srednjih šolah 
ter fakultetah.

Tako poskušamo v svoje vrste pritegniti vse mlade, 
ki čutijo klic, da bi naredili nekaj dobrega za sočlove-
ka. Vse tiste, ki v sebi nosijo pogum, požrtvovalnost, 
pripadnost, pravičnost in preudarnost, vabimo, da se 
pridružijo vrstam slovenskih policistk in policistov.
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Iščemo le najboljše 
kandidate
Za zaposlitev v policiji iščemo le najboljše in najspo-
sobnejše. Iščemo osebe, ki so psihofizično dobro 
pripravljene ter kos najrazličnejšim situacijam in za-
pletenim primerom, s kakršnimi se vsakodnevno sre-
čujemo v policiji. Iščemo osebe, ki znajo v stresnih 
trenutkih umiriti svoj srčni utrip in preudarno izpeljati 
postopek s še tako zahtevnim občanom. Potem ko 
uspešno opravijo preizkus telesnih zmogljivosti in se 
prebijejo čez vse izbirne postopke, kandidate čaka 
zahtevno dveletno izobraževanje na Višji policijski 
šoli.

raznolike karierne možnosti 
Po zaključku šolanja nekaj časa opravljajo naloge 
splošnih policistov, nato pa se imajo policisti mo-
žnost strokovno razvijati na področju, ki jih zanima. 
Specializirajo se lahko za različna področja dela, kot 
so prometni policisti, policisti konjeniki ali vodniki 
službenih psov, kriminalistični tehniki in kriminalisti, 
postanejo lahko policisti »specialci« ali se pridružijo 
posebni policijski enoti, gorski enoti itd.

Poleg tega so v policiji tudi druge, netipične enote in 
področja dela, kot so policijski orkester, muzej, po-
dročje informatike in telekomunikacij, odnosi z jav-
nostmi itd., kjer so prav tako raznolike možnosti za 
zaposlitev.
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[Ali ste vedeli, da lahko tudi 
sami postanete pomožni 
policist?] Tudi če že imate svojo službo in 
poklic, ki ga radi opravljate, ni to nobena ovira. Ob 
vstopu v pomožno policijo vam vaša pogodba, ki jo 
imate z delodajalcem, ne preneha veljati. Za delo, 
ki ga boste občasno opravili kot pomožni policist, 
boste prejeli plačilo, pripadalo pa vam bo tudi 
mesečno plačilo za pripravljenost. Poleg začetnega 
osnovnega usposabljanja, s katerim vas bomo 
usposobili za delo, se boste udeleževali še rednih 
letnih usposabljanj, ki pa so praviloma med vikendi.

190

pri zagotavljanju varnosti 
v državi nam pomagajo tudi 
pomožni policisti

Slovenska policija je imela v svoji organizaciji ve-
dno sestav rezervne policije, ki jo danes imenujemo 
pomožna policija. Nekdaj smo imeli t. i. rezerviste, 
danes pa nam pri zagotavljanju varnosti pomagajo 
pomožni policisti.

Namen pomožne policije je, da pomaga policistom, 
ko to zahtevajo varnostne razmere. Tako so pomo-
žni policisti lahko vpoklicani ob različnih nepredvide-
nih dogodkih, kot so naravne in druge nesreče, ali ko 
je treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktiv-
nih policistov. Pomožni policisti so resni in odgovor-
ni posamezniki, ki se kljub svojim številnim zadolži-
tvam zavestno odločijo, da bodo prispevali k skupni 
varnosti. Ker cenijo vrednote, kot so pomoč, solidar-
nost, pripadnost in sodelovanje, so taki posamezniki 
v policiji resnično dobrodošli.
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protokolArNA 
IN koNcErtNA 
dEjAVNoSt 
polIcIjSkEgA 
orkEStrA
Policijski orkester izvaja svojo dejavnost ne le za 
Policijo in njene zaposlene, temveč je tudi uradni 
protokolarni orkester Republike Slovenije. Že vse od 
njegove ustanovitve leta 1948, in še zlasti po rojstvu 
nove države, od leta 1994, ko mu je slovenska vlada 
kot odraz njegove visoke profesionalnosti in državo-
tvorne drže podelila ta laskavi naziv, je rasla njegova 
kakovost in prepoznavnost.

Kot enota slovenske policije je orkester prisoten na 
skoraj vseh pomembnejših dogodkih in proslavah v 
okviru ministrstva za notranje zadeve, policije ter ve-
teranskih in sorodnih društev. Nepogrešljiv je tudi pri 
najrazličnejših preventivnih in dobrodelnih akcijah.
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Prav posebno mesto pa ima koncertna dejavnost 
orkestra. Vsako leto ima več samostojnih koncertov, 
ki spadajo med njegove najveličastnejše nastope. 
Kakovostna rast in razvoj na umetniškem področju 
orkestru odpirata vrata najprestižnejših dvoran doma 
in v tujini ter ga opredeljujeta kot enega najboljših to-
vrstnih glasbenih sestavov. Policijski orkester tako na 
najžlahtnejši način predstavlja domovino navzven ter 
oblikuje vezni člen med policijo in državljani.

V orkestru so ponosni na dolgoletno tradicijo, ki jo 
negujejo in je v javnosti že dodobra prepoznavna. V 
tem duhu stremijo k čim višji usposobljenosti in iz-
obraženosti kadra ter s tem k visokemu ugledu eno-
te in same policije, hkrati pa tudi ugledu države, ki jo 
predstavljajo. Znotraj in zunaj naših meja.
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Vez med državljani in policijo 
V Policijskem orkestru so primerljivi z najboljšimi 
evropskimi profesionalnimi ansambli, med drugim 
tudi zato, ker zaposlujejo le akademsko izobražene 
glasbenike, izbrane z avdicijami.

V desetletjih razvoja so številni dirigenti in umetniški 
vodje vzgajali in razvijali Policijski orkester, izboljše-
vali njegovo strokovnost in bogatili njegov glasbeni 
repertoar. Z njihovo pomočjo je orkester nadgradil 
svoj umetniški izraz in izoblikoval pravi simfonični 
zvok, ki je še danes njegova značilnost in odlika.

Izvaja vse zvrsti glasbe, od originalnih del za pihalni 
orkester, priredb klasične, operne in baletne glasbe 
do popevk, jazza in nepogrešljive narodno-zabavne 
glasbe. Letno opravi tudi po 250 nastopov in več, saj 
glasbeniki vse pogosteje delujejo tudi v manjših ko-
mornih sestavih. Pomembno je tudi njihovo opera-
tivno delo, kamor spada opravljanje policijskih nalog. 

S svojim glasbenim in operativnim delom, strokov-
nostjo, zavzetostjo in zavezanostjo dvojnemu pokli-
cu glasbenika in policista so tako njegovi člani v čast 
in ponos ne le policiji, temveč tudi slovenski državi.
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ohrANjAmo 
SVojo 
zgodoVINSko 
dEdIščINo
Začetki slovenskega policijskega muzeja segajo v 
leto 1920. V svoji zgodovini je deloval pod različnimi 
imeni, v različnih organizacijskih enotah organov za 
notranje zadeve in na različnih lokacijah v Ljubljani in 
njeni okolici, vseskozi pa je imel vlogo specialnega 
državnega oziroma republiškega muzeja. Velik mej-
nik za muzej je bilo odprtje njegovih vrat širši javno-
sti, še zlasti od leta 2006, ko začne v okviru Ministr-
stva za notranje zadeve oziroma Policije delovati kot 
Muzej slovenske policije. Predtem, do začetka devet-
desetih let prejšnjega stoletja, je deloval kot študijski 
kriminalistični kabinet.

Muzej skrbi za ohranjanje policijske in pravosodne 
narodne dediščine, razumevanje vloge organov za 
notranje zadeve ter pravosodja v preteklosti in se-
danjosti na slovenskem etničnem območju, tako da 
zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja mate-
rialne in nematerialne dokaze o njihovem obstoju in 
delovanju. Namenjen je strokovni in obči javnosti; je 
pomembno učilo in vir strokovnega znanja; je prostor 
za preventivno ozaveščanje javnosti o kriminaliteti in 
enota za aktivno uresničevanje poslanstva policije.
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Sodeluje s številnimi drugimi muzeji in institucijami 
pri pripravah najrazličnejših muzejskih projektov. 
Pripravlja razstave, s katerimi gostuje po različ-
nih krajih Slovenije, ter se vključuje v praznovanje 
mednarodnega muzejskega dne in druge kulturne 
dogodke. Z uresničevanjem strategije razvoja mu-
zejske dejavnosti (urejanje ustreznih prostorov za 
muzejsko dejavnost, večanje kadra) se počasi pribli-
žuje sodobnim policijskem muzejem. Njegova vizija 
je nadaljevati dolgo policijsko muzejsko tradicijo na 
slovenskih tleh v strokovno in mednarodno prepo-
znavnem sodobnem muzeju, ki bo služil kot kulturno 
središče in središče za proučevanje policijske in pra-
vosodne zgodovine ter bo odprt za najširšo javnost.

od orožnika do policista

Ob pridobitvi dodatnih muzejskih prostorov smo na 
Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani leta 2020, ob 100-letni-
ci muzeja, postavili razstavo o zgodovini policije in 
zgodovini muzeja, ki nas popelje v času nazaj, vse 
do začetkov policijske organizacije na Slovenskem. 
Marsikateri obiskovalec se ob tem spomni milični-
kov, nekateri pa tudi svojih starejših sorodnikov, ki 
so skrbeli za red še kot orožniki v stari Jugoslaviji ali 
pa celo v Avstro-Ogrski. Takrat je bil poklic orožnika 
zelo spoštovan. Pogoji za vstop k orožnikom so bili 
strožji, kot jih pozna današnja policija. Predpisana je 
bila celo višina in v svoje vrste so sprejemali samo 
mlade, neporočene fante brez otrok, ki so se po pod-
pisu pogodbe preselili na orožniško postajo in ves 
svoj čas posvetili zagotavljanju javne varnosti, reda 
in miru v družbi. Na začetku okoli leta 1850 niso po-
znali niti dopusta.
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tESNo VpEtI V 
mEdNArodNo 
okoljE
Policija z redno izmenjavo podatkov in informacij, v 
skupnih akcijah in pri drugih dejavnostih intenzivno so-
deluje z varnostnimi organi sosednjih in drugih držav 
v boju proti organizirani kriminaliteti in nedovoljenim 
migracijam, pri vzdrževanju javnega reda in varnosti na 
večjih mednarodnih športnih in drugih prireditvah ter pri 
zagotavljanju večje varnosti cestnega prometa.

Predstavniki policije sodelujemo pri delu delovnih te-
les Sveta Evropske unije, Evropske komisije in agencij 
EU ter mednarodnih organizacij, v regionalnih varnost-
nih pobudah (kot so proces Brdo, Salzburški forum idr.) 
in različnih mednarodnih projektih (npr. ustanavljanje 
skupnih preiskovalnih skupin za boj proti trgovini z ljud-
mi v JV Evropi) ter pri prenosu dobrih praks v države 
kandidatke za vstop v EU. Udeležujemo se mednarod-
nih konferenc, seminarjev in delavnic o zagotavljanju 
varnosti ter sodelujemo v različnih skupnih policijskih 
operacijah v okviru EU. Že vrsto let sodelujemo tudi v 
mirovnih in drugih mednarodnih civilnih misijah.

Med evropskimi in mednarodnimi organizacijami ozi-
roma institucijami, s katerimi slovenska policija dejav-
no sodeluje tako na področju operativnega dela kot na 
področju izobraževanja in usposabljanja, so Europol, 
Interpol, Sirene, Frontex, Cepol, Sepa, Roadpol in druge.
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mednarodne civilne misije
Pod okriljem različnih mednarodnih organizacij se 
slovenski policisti udejstvujejo tudi v mednarodnih 
civilnih misijah. Na številnih kriznih žariščih po sve-
tu opravljajo zahtevne svetovalne, operativne in 
vodstvene naloge, ki prispevajo k večji regionalni in 
globalni stabilnosti ter varnosti. V različnih državah 
in kulturnih okoljih so pridobili pomembne mirovni-
ške izkušnje, uveljavilo pa se je tudi zavedanje, kako 
pomembne so mirovne misije za vzdrževanje sve-
tovnega miru in varnosti ter za nenasilno reševanje 
mednarodnih konfliktov.

Od prve misije Zahodnoevropske unije (MAPE v Alba-
niji), kamor smo leta 1997 prvič napotili svojega po-
licista, smo do danes sodelovali v operacijah Evrop-
ske unije, Organizacije združenih narodov in Orga-
nizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (v Bosni 
in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji, na Vzhod-
nem Timorju, na Kosovu, v Afganistanu, Jordani-
ji, Palestini, Gruziji …). Slovenski policisti so vsakič 
pozitivno sprejeti tako pri varnostnih organih držav 
gostiteljic, s katerimi skladno z mandatom medna-
rodne civilne misije neposredno sodelujejo, kot tudi 
pri lokalnem prebivalstvu. S svojo strokovnostjo in 
predanostjo pozitivno prispevajo tudi k prepoznav-
nosti Slovenije in povečevanju ugleda države v med-
narodnem okolju. Pri tem smo izjemno ponosni, da 
so bile v mednarodne civilne misije napotene tudi 
policistke, ki so popolnoma enakovredno opravljale 
vse naloge kot vsi drugi pripadniki v misiji.
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[pomagamo tudi na tujih kriznih 
območjih] Delo policistov v današnjih mednarodnih civilnih 
misijah vključuje predvsem svetovanje pri nadgradnji obstoječih institucij 
varnostnega sistema v državi gostiteljici s ciljem vzpostavitve pravne 
države in demokratičnih institucij, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih 
pravic. Tovrstne naloge se izvajajo skozi pomoč pri vzpostavitvi nove 
administracije, lokalne policije, sodelovanje pri njihovem usposabljanju ipd., 
kar hkrati narekuje, da morajo biti napotene policistke in policisti vrhunsko 
usposobljeni.
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NABAVljAmo 
IN VzdržUjEmo 
polIcIjSko 
oprEmo, 
VozIlA, 
dEloVNA 
SrEdStVA 
Za uspešno in varno delo policistk in polici-
stov je zelo pomembno, da imajo na voljo tudi 
ustrezna sredstva.

Ena od pomembnih dejavnosti v policiji je za-
to skrb za njihovo opremljenost, torej skrb za 
nabavo tehničnih in materialnih sredstev. V ta 
namen slovenska policija sledi sodobnim tren-
dom ter v sodelovanju z operativnimi enotami 
in službami notranjega ministrstva ves čas 
išče nove rešitve, ki bi odgovorile na potrebe 
»terena«: skrbi za posodabljanje voznega par-
ka, razvoj uniforme, primerno oborožitev ter 
nabavo napredne zaščitne in ostale opreme.
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oBVEščAmo 
jAVNoSt, 
komUNIcIrAmo z 
držAVljANI
V sodobnem času, še zlasti s čedalje hitrejšim razvo-
jem sodobnih medijev, je komuniciranje z različnimi 
javnostmi postalo izjemnega pomena. Vsaka institu-
cija prek komuniciranja skrbi za obveščenost ljudi o 
svojem delu, za transparentnost svojega delovanja in 
za izgrajevanje zaupanja v javnosti. Prav to je poleg 
zakonodaje edini pravi temelj legitimnosti policijske-
ga dela, zato si je zanj treba nenehno prizadevati.

Najboljši »piar«, kot v žargonu rečemo, naredijo poli-
cisti s svojim delom na terenu, saj je dobro opravljeno 
delo najboljša reklama, ugled policije pa odvisen tako 
od tega, kako uspešno preprečujemo in preiskujemo 
varnostne dogodke, od naše strokovnosti, integritete, 
odzivnosti, kot tudi našega odnosa do ljudi. Veliko pa 
je vsebin, dogodkov, informacij, ki jih javnosti ni mo-
goče posredovati drugače kot prek množičnih medi-
jev in drugih kanalov komuniciranja, kot so spletne 
strani, družbena omrežja, različne publikacije itd. Po-
licija javnost dnevno seznanja z vsemi pomembnost-
mi, povezanimi z zagotavljanjem varnosti v družbi.
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SImBolI polIcIjE 
IN zNAkI 
SpEcIAlNoStI
Pripadnost poklicu se izraža v ponosu nositi policijsko uni-
formo in druge oznake policije. Izkazuje se s spoštovanjem 
hierarhično urejene policijske organizacije ter v medseboj-
nem sodelovanju in varovanju, timskem duhu in nesebični 
pomoči sodelavcem. Navzven se kaže predvsem z upora-
bo uradnih simbolov policije in znakov specialnosti.

V javnosti najbolj prepoznavni simboli policije so zagoto-
vo znak in zastava policije, značka na pokrivalih uniforme 
ter znaka uniformirane in kriminalistične policije. Poleg 
njih imajo svoje znake še notranje organizacijske enote 
Generalne policijske uprave (npr. Nacionalni forenzični la-
boratorij, Specialna enota, Center za varovanje in zaščito, 
Policijska akademija) in operativno-komunikacijski centri, 
medtem ko pripadnost določenemu področju dela izraža-
jo znaki specialnosti (npr. za pomorsko policijo, prometno 
policijo, vodnike službenih psov, konjeniško enoto, častno 
enoto policije, gorsko enoto).

Znak policije je šestkotnik z vrisanim temnomodrim kro-
gom. Med krogom in robom šestkotnika so stilizirani zlato-
rumeni žarki, v krogu je grb Slovenije. Pod njim so na obeh 
straneh po trije stilizirani zeleni lipovi listi. Nad grbom je v 
polkrogu napis REPUBLIKA SLOVENIJA, pod grbom pa je 
napis POLICIJA. Napisa sta zlatorumena.
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položAjNE 
ozNAkE  
Policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, imajo pra-
vico in dolžnost nositi uniformo, skladno s predpisi. 
Posebna uredba določa vrste policijskih uniform, 
njihove dopolnilne dele in tudi položajne oznake. Te 
označujejo položaj policistov v hierarhiji policijske or-
ganizacije (policist, policijski inšpektor, policijski sve-
tnik, pomočnik generalnega direktorja policije, na-
mestnik generalnega direktorja policije in generalni 
direktor policije). Posebni položajni oznaki sta dolo-
čeni za kandidate za policiste in pomožne policiste.

Policist lahko na uniformi nosi le tisto položajno 
oznako, ki je za njegovo delovno mesto določena v 
aktu, ki predpisuje organizacijo in sistemizacijo. Po-
ložajne oznake se nosijo na zgornjih delih uniforme 
na ramenih ali na traku na levi strani v višini prsi. Na 
levem rokavu uniforme nosijo policisti znak policije, 
na desnem znak uniformirane policije (razen neka-
terih izjem), na pokrivalih pa značko policije. Nad 
levim žepom ali na njem ali na levi strani zgornjih 
delov uniforme policisti nosijo našitek z napisom 
POLICIJA. Na desni strani zgornjih delov uniforme, 
v višini tega napisa, pa morajo policisti nositi tudi 
identifikacijsko oznako, ki vsebuje osebno ime ali 
številko.
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