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P O S L A N S T V OP O S L A N S T V OP O S L A N S T V OP O S L A N S T V O     

    

 � ZAGOTAVLJATI VARNOST POSAMEZNIKOM IN SKUPNOSTI 

 � VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 

 � KREPITEV PRAVNE DRŽAVE 

 

 
 
 
 

V R E D N O T EV R E D N O T EV R E D N O T EV R E D N O T E     

    

 � ZAKONITOST, STROKOVNOST IN PROFESIONALNOST 

 � INTEGRITETA 

 � PRIPADNOST POKLICU 

 � ODLIČNOST 

 � TRANSPARENTNOST 

 � KOMUNIKACIJA 
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PROAKTIVNO DELOVANJE POLICIJE KOT TEMELJ VARNOSTI, ZAUPANJA 
IN ZADOVOLJSTVA 

 
  
 
 



Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za 2018–2022 

 4

 
1. STRATEŠKI CILJ: PREPRE ČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ 

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov 

1. število posameznih vrst dejavnosti slovenske 
policije v projektih EMPACT (nosilec aktivnosti, 
sodelovanje, posredovane informacije, skupni 
akcijski dnevi …), število mednarodnih policijskih 
preiskav in število skupnih preiskovalnih skupin 
(JIT) 

- podatki GPU UKP 
- statistični podatki Europola - SIENA 

2. delež porabljenih evropskih sredstev iz Akcijskega 
načrta za črpanje sredstev Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo 
varnost 

- evidenca MFERAC 

3. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist, kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in EU 
ter kaznivih dejanj korupcije 

- policijska statistika 

4. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
hujših oblik gospodarske in korupcijske 
kriminalitete 

- podatki GPU PA in UKP 

5. delež usposobljenih preiskovalcev za računalniško 
kriminaliteto in digitalno forenziko 

- podatki GPU PA in UKP 

6. število opremljenih policijskih enot z ustrezno 
računalniško opremo za preiskovanje računalniške 
kriminalitete 

- podatki GPU UKP in UIT 

7. število operativnih in strateških izdelkov v procesu 
kriminialističnoobveščevalne1 dejavnosti  

- podatki GPU UKP in UPS CVZ 

8. število identificiranih osumljencev na podlagi 
avtomatizirane in ročne obdelave podatkov o 
letalskih potnikih 

- policijska statistika 

9. vzpostavljeno delovanje centralno vodene skupine 
za ciljno iskanje oseb na državni ravni 

- podatki GPU UKP in MNZ UOK 

10. delež preiskanih kaznivih dejanj premoženjske 
kriminalitete, zlasti vlomov in tatvin vozil 

- policijska statistika 

 

                                                      
1 Gre za proces kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij, ki je opredeljen v 11. členu 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A). 
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Program 1.1  Izvajanje projektov Evropske ve čdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala 
(EMPACT) v okviru politi čnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziran ega mednarodnega 
kriminala v obdobju 2018 –2021 in učinkovito črpanje sredstev EU iz Sklada za notranjo varnost (ISF- P) 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja alineja 1. cilja), da policija mora: 
- sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij 

ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme 

proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal 

in hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021; 

- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;  

- nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 

kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi 

otrok, trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne 

radikalizacije; 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2018–2022. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či 
GPU NFL, UIT in UPS, MNZ UFZN in SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo 
in Europol 

Kazalniki u činkovanja  Način spremljanja/vir podatkov 

1. število aktivnosti v posameznih EMPACT 
projektih, v katerih sodeluje Slovenija 

- podatki GPU UKP 

2. število prispevkov v EMPACT projekte in 
Europolove analitične projekte  

- podatki Europola - SIENA 

3. delež porabljenih EU sredstev iz Sklada za 
notranjo varnost (ISF-P) 

- evidenca MFERAC 

Program 1.2  Vzpostavitev laboratorijskega informacij skega sistema 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (prva in druga alineja 1. cilja), da policija mora:  
- sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij 

ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme 

proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal 

in hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021; 

- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

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

Obdobje izvedbe 2020–2022 Nosilec GPU NFL 

Sodelujo či GPU UKP in UIT 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. večji delež instrumentalnih analiz forenzičnih 
vzorcev kot leto prej 

- podatki GPU NFL 
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Program 1.3  Krepitev kriminalisti čnoobveš čevalne dejavnosti za pravo časno prepre čevanje, odkrivanje 
in preiskovanje hudih oblik organizirane kriminalit ete in teroristi čnih groženj 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (prva, druga, tretja, četrta in peta alineja 1. cilja), da 
policija mora:  
- sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij 

ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme 

proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal 

in hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021; 

- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje;  

- nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 

kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi 

otrok, trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne 

radikalizacije; 

- okrepiti kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij o kriminalnih dejavnostih, 

zlasti pri ugotavljanju sodobnih izvršitvenih oblik terorizma in nasilne radikalizacije, ki so 

resna varnostna grožnja življenju, osebni varnosti in premoženju ljudi v Sloveniji ali 

drugih državah; 

- v svoje delo integrirati učinkovit proaktivni pristop z obdelavo podatkov o potnikih v 

letalskem prometu z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih in 

drugih hudih oblik kaznivih dejanj; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2018–2022. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či GPU UIT, MNZ UOK in SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo in Europol 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število strateških izdelkov - podatki GPU UKP 

2. število operativnih izdelkov - podatki GPU UKP 

3. število identificiranih osumljencev na podlagi 
avtomatizirane in ročne obdelave podatkov o 
letalskih potnikih 

- policijska statistika 
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Program 1.4  U činkovito preiskovanje ra čunalniške kriminalitete in digitalna forenzika 

Podlaga 

temeljni usmeritvi MNZ (prva in tretja alineja 1. cilja), da policija mora:  
- sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij 

ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme 

proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal 

in hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021; 

- nadaljevati dejavnosti, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje 

kaznivih dejanj na vseh področjih računalniške kriminalitete, s poudarkom na zlorabi 

otrok, trgovini z ljudmi, prepovedanih drogah, orožju in odkrivanju zgodnjih oblik nasilne 

radikalizacije; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 
kriminalitete za obdobje 2018–2022. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či GPU UIT, policijske uprave, državno tožilstvo, Europol in Interpol 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število kaznivih dejanj računalniške kriminalitete - policijska statistika 

2. število preiskanih elektronskih naprav - podatki GPU UKP 

3. delež usposobljenih preiskovalcev za 
računalniško kriminaliteto in digitalno forenziko 

- podatki GPU UKP 

4. število opremljenih policijskih enot z ustrezno 
računalniško opremo za preiskovanje 
računalniške kriminalitete 

- podatki GPU UKP 

Program 1.5  Delovanje kriminalisti čne policije na podro čju mednarodnega policijskega sodelovanja 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (prva, druga in šesta alineja 1. cilja), da policija mora:  
- sodelovati pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU, agencij 

ter partnerjev zunaj EU, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne platforme 

proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj Političnega cikla EU za organiziran kriminal 

in hude oblike mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021; 

- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

- znotraj Uprave kriminalistične policije vzpostaviti centralno vodeno skupino za ciljno 

iskanje oseb, ki bo delovala na območju celotne države; 

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

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či GPU UIT in UUP, MNZ UOK in SEZMS, policijske uprave, Europol in Interpol 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljeno delovanje enote za ciljno iskanje 
oseb 

- podatki GPU UKP 

2. število skupnih mednarodnih policijskih preiskav - podatki GPU UKP 

3. število skupnih preiskovalnih skupin (JIT) - podatki GPU UKP 
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Program 1.6  Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dej anj gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno 
premoženjsko koristjo, kaznivih dejanj v škodo fina nčnih interesov RS in EU ter korupcije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 1. cilja), da policija mora:  
- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

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

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či policijske uprave, državno tožilstvo, FURS in Europol 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete, ki presegajo veliko premoženjsko 
korist 

- policijska statistika 

2. število kaznivih dejanj v škodo proračuna RS in 
EU  

- policijska statistika 

3. število kaznivih dejanj korupcije - policijska statistika 

Program 1.7  Izboljšanje strokovne usposobljenosti p olicistov za odkrivanje in preiskovanje 
gospodarske kriminalitete in korupcije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 1. cilja), da policija mora:  
- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

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

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či GPU PA, policijske uprave, državno tožilstvo, FURS in Europol 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število usposabljanj in izpopolnjevanj  - podatki GPU UKP 

2. delež usposobljenih policistov za preiskovanje 
hujših oblik gospodarske in korupcijske 
kriminalitete 

- podatki GPU UKP 

Program 1.8  Vzdrževanje in širitev akreditacije NFL,  zagotavljanje kompetentnosti forenzi čnih 
strokovnjakov in vpeljava novih forenzi čnih preiskav in opreme v delo Nacionalnega forenzi čnega 
laboratorija 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (druga alineja 1. cilja), da policija mora:  
- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

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

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU NFL 

Sodelujo či  

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število akreditiranih forenzičnih metod 

- podatki GPU NFL 
2. število usposobljenih forenzičnih strokovnjakov 

3. število novih metod 

4. količina nabavljene opreme 
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Program 1.9  Akreditacija ogledne dejavnosti po stan dardu ISO 17020 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (druga alineja 1. cilja), da policija mora:  

- posebno pozornost nameniti odkrivanju in preiskovanju hudih oblik organizirane 

kriminalitete, gospodarske kriminalitete z veliko pridobljeno premoženjsko koristjo, 

kaznivih dejanj v škodo finančnih interesov RS in EU ter korupcije, pri čemer je treba 

okrepiti medinstitucionalno in mednarodno sodelovanje; 

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

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU NFL 

Sodelujo či GPU UKP 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število identifikacij na podlagi zavarovanih sledi 
- podatki GPU NFL 

2. število usposobljenih kriminalističnih tehnikov 

Program 1.10  Priprava pogojev za dvig standardov kva litete izvedbe ukrepov varovanja  

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ ( četrta alineja 1. cilja), da policija mora:  

- okrepiti kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij o kriminalnih 

dejavnostih, zlasti pri ugotavljanju sodobnih izvršitvenih oblik terorizma in nasilne 

radikalizacije, ki so resna varnostna grožnja življenju, osebni varnosti in premoženju 

ljudi v Sloveniji ali drugih državah; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Ur. l. RS, št. 75/15); 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 27/10). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UPS 

Sodelujo či GPU UKP in UUP, drugi državni organi 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število izdelanih ocen ogroženosti varovanih 
objektov in oseb in akreditacijskih postopkov 

- podatki GPU UPS CVZ, UKP in UUP 

2. izdelava strokovnega navodila za pripravo ocen 

ogroženosti, varnostnih informacij in ocen tveganj 
- izdelano strokovno navodilo 

3. izdelava protokola za izvajanje omejenega 

varnostnega preverjanja – akreditacijskega 
postopka 

- podatki GPU UPS CVZ 

4. protokol pretoka informacij in sodelovanja pri 

analizi tveganj 
- podatki GPU UPS CVZ, UKP in UUP 

Program 1.11  Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja  kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete in 
ogledne dejavnosti 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (sedma alineja 1. cilja), da policija mora:  
- okrepiti preiskovanje kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, zlasti tistih z najnižjo 

stopnjo preiskanosti, ki vplivajo na občutek varnosti ljudi. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UKP 

Sodelujo či GPU UUP in NFL, policijske uprave, državno tožilstvo 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. delež preiskanosti premoženjskih kaznivih dejanj - policijska statistika 

2. delež preiskanosti kaznivih dejanj vlomov - policijska statistika 

3. delež identificiranih sledi, na podlagi katerih so bili 
izsledeni osumljenci 

- policijska statistika 

4. delež ogledov, kjer so zavarovane sledi papilarnih 
linij 

- policijska statistika 
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2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. uvedene nove metode dela pri zagotavljanju 
javnega reda 

- policijska statistika 
- DDOKC 

2. število usposobljenih policistov za prepoznavo 
elementov prekrška vzbujanja nestrpnosti 

- baza ISCIU PA 

Program 2.1  Izvajanje ukrepov za zmanjševanje varno stnih tveganj na javnih zbiranjih 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (prva alineja 2. cilja), da policija mora: 
- z uporabo novih metod dela preprečevati kazniva ravnanja in zagotavljati varnost na 

javnih zbiranjih, zlasti ko obstaja verjetnost, da bo javni red huje in množično kršen; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či 
GPU UKP, UIT in PA, policijske uprave ter ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, notranje zadeve ter za zdravje 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. uvedene nove metode dela pri zagotavljanju 
javnega reda 

- policijska statistika 
- DDOKC 

2. število usposabljanj in število usposobljenih 
policistov 

- baza ISCIU PA 

3. evalvacije uvedenih metod 
- izdelane analize 
- policijska statistika 

Program  2.2  Izboljšanje ukrepanja policistov pri ugotavljanju prekrškov vzbujanja nestrpnosti po 
Zakonu o varstvu javnega reda in miru  

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 2. cilja), da policija mora: 
- usposabljati policiste za ugotavljanje dejanskega stanja in odgovornosti storilca 

prekrška vzbujanja nestrpnosti s poudarkom na novih izvršitvenih oblikah prekrškov 

po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či GPU UKP, UIT, UPS OKC, PA, RAN platforma 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število usposobljenih policistov za prepoznavo 
elementov prekrška vzbujanja nestrpnosti 

- baza ISCIU PA 

2. analiza prekrškov - izdelane analize 
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. manjše število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah 

- policijska statistika 

2. optimizacija prekrškovnih postopkov na podlagi 
uporabe AOP 

- podatki GPU UUP in UIT 

3. posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne 
nesreče in šifrant 

- podatki GPU UUP in UIT 

4. vzpostavljen Nacionalni center za upravljanje 
prometa 

- sprejet akt o delovanju in začetek delovanja 

Program 3.1  Izvajanje Nacionalnega programa varnost i cestnega prometa 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (prva alineja 3. cilja), da policija mora: 
- uresničevati cilje in ukrepe iz Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega 

prometa za obdobje 2013–2022 in posodobiti zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče 

ter šifrant;  

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 (ReNPVCP13-22) (Ur. l. št. 326-07/13-8/9). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či 
policijske uprave, ministrstva za infrastrukturo, za zdravje, za izobraževanje, 
znanost in šport ter DARS, DRSC, Cestel, AMZS, ZŠAM in nevladne organizacije 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. manjše število mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih oseb v prometnih nesrečah 

- policijska statistika 

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

3. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno 
poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil 

4. zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno 
poškodovanih med kolesarji 

5. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 
pešcev 

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

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

8. posodobljen zapisnik o ogledu kraja prometne 
nesreče in šifrant 

- podatki GPU UUP in UIT 
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Program 3.2  Izboljšanje varnosti udeležencev cestne ga prometa na glavnih in regionalnih cestah 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 3. cilja), da policija mora: 
- znotraj svojih pristojnosti vplivati na zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno 

poškodovanih na glavnih in regionalnih cestah ter dejavnosti usmerjati tako, da bo 

poskrbela za večjo varnost ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či policijske uprave, DRSI, AVP in občine 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

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

- policijska statistika 
2. zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno 

poškodovanih voznikov enoslednih motornih vozil 
3. zmanjšanje števila mrtvih ter hudo telesno 

poškodovanih med kolesarji 
4. zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 

pešcev 

Program 3.3  Posodabljanje policijskega nadzora 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 3. cilja), da policija mora: 
- z (novim) inovativnim pristopom in uporabo novih tehnologij povečati učinkovitost 

preprečevanja hujših prekrškov ter odkrivanja nevarnih voznikov in njihovega čim 

prejšnjega izločanja iz prometa, pri čemer mora z vsemi razpoložljivimi tehničnimi 

sredstvi kar najbolj povečati svojo vidnost pri nadzoru prometa; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 (ReNPVCP13-22) (Ur. l. št. 326-07/13-8/9). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či policijske uprave, GPU UIT, AVP, DARS in DRSI 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. uvedena nova tehnična sredstva - podatki GPU UUP in UIT 

2. uvedene nove metodologije dela - podatki GPU UUP  

3. zmanjšanje deleža vinjenih povzročiteljev 
prometnih nesreč 

- policijska statistika 

4. zmanjšanje deleža prometnih nesreč zaradi 
hitrosti 

- policijska statistika 

Program 3.4  Optimizacija izvajanja prekrškovnih pos topkov 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 3. cilja), da policija mora: 
- optimizirati izvajanje prekrškovnih postopkov zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov, 

ugotovljenih z avtomatsko obdelavo podatkov (AOP); 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či policijske uprave, GPU UIT, AVP, ministrstvi za pravosodje in za infrastrukturo 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. optimizirani prekrškovni postopki na podlagi 
uporabe AOP 

- podatki GPU UUP in UIT 
- policijska statistika 

2. novi programi za AOP  - podatki GPU UUP in UIT 

3. podani predlogi za spremembo zakonodaje - podatki GPU UUP 

4. organizacijski ukrepi, povezani z AOP - podatki GPU UUP 
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Program 3.5  Vzpostavitev delovanja policije v Nacionalnem centru  za upravljanje prometa  

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (peta alineja 3. cilja), da policija mora: 
- vzpostaviti delovanje policije v Nacionalnem centru za upravljanje prometa; 
Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–
2022 (ReNPVCP13-22) (Ur. l. št. 326-07/13-8/9). 

Obdobje izvedbe 2018 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či 
policijske uprave, GPU UIT, UPS OKC, SGDP, MNZ Sekretariat, DARS, DRSI, 
PIC, Cestel 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljeno sodelovanje policije v Nacionalnem 
centru za upravljanje prometa 

- začetek delovanja 

2. sprejet Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v policiji 

- podatki GPU SGDP 

3. število policistov za delo v NCUP - evidenci MFERAC in MNZ Sekretariat UOK 
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4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJ E EVROPSKE UNIJE TER 
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ 

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljen stalni nabor strokovnjakov in tehnične 
opreme v skladu z uredbo o evropski mejni in 
obalni straži 

- podatki GPU UUP 

2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih 
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi 

- policijska statistika 

3. število in vrsta skupnih dejavnosti pod okriljem 
agencije Frontex ter sodelovanje s policijami drugih 
držav pri preprečevanju nezakonitih migracij in 
čezmejne kriminalitete 

- podatki GPU UUP o: 
� vrstah dejavnosti, 
� policistih, napotenih na operativne dejavnosti 

agencije Frontex (mesečno), 
� oblikah sodelovanj s policijami drugih držav in 

drugimi deležniki s področja upravljanja meja, 
� sestankih s predstavniki drugih držav 

(polletno) in izvedenih skupnih operativnih 
akcijah (polletno) 

4. izvedba ukrepov za vzdrževanje varnosti 
prebivalcev in premoženja v Sloveniji, 
preprečevanje nezakonitih migracij ter 
preprečevanje in odkrivanje čezmejne kriminalitete 
po morebitni ukinitvi mejnih kontrol na meji z 
Republiko Hrvaško 

- podatki GPU UUP in UKP o vrstah ukrepov 

Program 4.1  Sodelovanje pri dejavnostih agencije Fro ntex 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (prva alineja 4. cilja), da policija mora: 
- na podlagi Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 

septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži (Uradni list EU, št. L 251/1 z dne 16. 

septembra 2016) sodelovati pri dejavnostih agencije Frontex znotraj skupnega 

upravljanja zunanjih meja EU ter zagotavljati ustrezen nabor strokovnjakov in tehnične 

opreme. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či policijske uprave, NOE GPU, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljen stalni nabor in podnabori 
strokovnjakov in tehnične opreme  

- podatki GPU UUP 

2. število napotenih policistov  - podatki GPU UUP 

3. število in vrsta skupnih dejavnosti - podatki GPU UUP 
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Program 4.2  Prilagoditev dela policije spremembam za radi vstopa Republike Hrvaške v schengensko 
obmo čje 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 4. cilja), da policija mora: 
- izvajati izravnalne ukrepe zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja 

zakonitosti bivanja na ozemlju RS ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij 

in čezmejne kriminalitete, zlasti pa ohraniti raven varnosti po morebitni ukinitvi mejnih 

kontrol na meji z Republiko Hrvaško; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 
Sodelujo či GPU SGDP, UKP, UIT in PA, policijske uprave, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po 

vstopu Republike Hrvaške v schengensko 
območje 

- poročilo o delu projektne skupine 

2. število izravnalnih ukrepov in število ugotovljenih 
kaznivih ravnanj na njihovi podlagi po vstopu 
Republike Hrvaške v schengensko območje 

- podatki GPU UUP 

 
Program 4.3  Krepitev sodelovanja s policijami sosed njih držav in JV Evrope 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 4. cilja), da policija mora: 
- zaradi omejevanja in preprečevanja nezakonitih migracij ter čezmejne kriminalitete 

spodbujati sodelovanje s policijami sosednjih držav in drugih držav članic EU, zlasti s 

policijami držav JV Evrope. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 
Sodelujo či GPU UKP, MNZ Sekretariat in SEZMS, GPU SGDP SMPO 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. število napotenih policistov v države JV Evrope - podatki GPU SGDP SMPO 

2. število in vrsta sodelovanj  
- podatki GPU UUP o: 

� vrstah dejavnosti 
� izvedenih skupnih operativnih akcijah (DCAF) 
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5. STRATEŠKI CILJ: UTRJEVANJE POVEZANOSTI Z LOKALNIMI SKUPNOSTM I IN DRUGIMI SUBJEKTI 
PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI  

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. izdelana metodologija za spremljanje dela policije v 
policijskem okolišu  

- podatki GPU UUP 

2. izvedba projekta za povečanje vidnosti in 
dostopnosti policistov v lokalnih okoljih 

- projektna dokumentacija 

Program 5.1  Izvajanje projekta za pove čanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (prva in tretja alineja 5. cilja), da policija mora: 
- obravnavati predloge in pobude za izboljšanje varnosti v lokalnem okolju, pobudnike pa 

seznaniti z nadaljnjimi dejavnostmi policije; 
- izboljšati vidnost in dostopnost policistov v lokalnem okolju. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či policijske uprave, MNZ DPDVN  

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni 
skupnosti - spremljanje dela policistov z aplikacijo Nadzori  

2. boljši dostop do policijskih storitev 

3. povečan obseg preventivnih dejavnosti - policijska statistika 

4. javnomnenjska raziskava o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije 

- rezultati javnomnenjskih anket o zadovoljstvu 
javnosti z delom policije 

Program  5.2  Okrepitev dela policije v policijskem okolišu 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 5. cilja), da policija mora: 
- okrepiti delo policije v policijskem okolišu. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či GPU UKP, GPU SGDP, policijske uprave 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. izdelana metodologija za merljivost spremljanja 
dela policije v policijskem okolišu 

- podatki GPU UUP 

2. implementacija metodologije za merljivost 
spremljanja dela policije v policijskem okolišu 

- podatki GPU UUP 
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6. STRATEŠKI CILJ: OPTIMIZACIJA DELOVANJA POLICIJE GLEDE NA  RAZPOLOŽLJIVE VIRE  

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavljen karierni sistem in povečana stopnja 
zadovoljstva zaposlenih v policiji 

- merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 

2. izvedeni organizacijski ukrepi za učinkovitejše delo 
policije 

- podatki GPU SGDP 

3. število usposobljenih policistov za upravljanje 
brezpilotnih zrakoplovov 

- statistični podatki GPU UPS 

4. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili 
uporabljeni brezpilotni zrakoplovi, in delež 
uspešnih uporab 

- statistični podatki GPU UPS 

5. izdelana merila za delo policistov v civilnih oblačilih 
in civilnih vozilih v specializiranih enotah policije 

- podatki GPU UUP 

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

- podatki MNZ Sekretariat UL 

7. število usposobljenih pomožnih policistov - podatki GPU UUP, PA in MNZ Sekretariata UOK  

8. vzpostavljen sistem upravljanja kakovosti, 
uspešnosti in učinkovitosti policijskega dela 

- projektna dokumentacija 

9. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti 
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti 

- poročilo samoocenitve, 
- podatki GPU SGDP 

10. število izvedenih ukrepov za povečanje kibernetske 
varnosti in izboljšanje informacijsko-komunikacijske 
podpore delovanja policije 

- letna poročila o delu Policije in UIT 
- letna poročila o zaznanih poskusih vdorov v ITSP 
- drugi podatki GPU UIT 

11. število uvedenih dobrih praks na podlagi odprave 
ugotovljenih administrativnih bremen 

- aplikacij OAB 

Program 6.1  Prenova kariernega sistema v policiji  

Podlaga 
temeljne usmeritve MNZ (prva alineja 6. cilja), da policija mora: 
- vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega strokovnega 

razvoja policistov. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či druge NOE GPU, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. vzpostavitev učinkovitega kariernega sistema v 
policiji 

- sprejet akt o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest 

2. ureditev pravil kariernega sistema v policiji  - sprejeta pravna podlaga 

3. določitev potrebnih usposabljanj in izobraževanj 
za želene kompetence za zasedbo delovnih mest 

- vzpostavitev povezave med sprejeto pravno 
podlago in katalogom usposabljanj in izobraževanj  
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Program 6.2  Krepitev profesionalizma, integritete uslužbencev p olicije in njihove poklicne pripadnosti 
v okviru programov izobraževanja in usposabljanja 

Podlaga 
temeljne usmeritve MNZ (druga alineja 6. cilja), da policija mora: 
- znotraj programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja krepiti profesionalizem, integriteto 

uslužbencev policije in njihovo poklicno pripadnost. 
Obdobje 
izvedbe 

2018–2022 Nosilec GPU PA 

Sodelujo či druge NOE GPU, policijske uprave, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število izvedb programa Vodenje v policiji - podatki ISCIU 

2. število izvedenih evalvacij programov 
usposabljanj 

 
 

- poročila o izvedenih evalvacijah programov 
usposabljanj, podatki ISCIU 

3. izvedena evalvacija višješolskega študijskega 
programa Policist 

- poročilo o realizaciji 

4. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije 

- evidenca operativnih informacij 
- podatki GPU SGDP SNPI 

 
Program 6.3  Izboljšanje organizacijske klime – nada ljevanje longitudinalne študije, sistema merjenja 
notranjega zadovoljstva, s poudarkom na osebni inte griteti, prepre čevanje psihi čnega trpin čenja in 
krepitve enakih možnosti 

Podlaga 

temeljne usmeritve MNZ (prva in druga alineja 6. cilja), da policija mora: 
- vzpostaviti učinkovit karierni sistem, ki bo omogočal načrtovanje osebnega strokovnega 

razvoja policistov; 

- znotraj programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja krepiti 

profesionalizem, integriteto uslužbencev policije in njihovo poklicno pripadnost; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna 
policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2015-2020. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec 
Odbor za integriteto in 

etiko v policiji 
Sodelujo či NOE GPU, policijske uprave in policijske postaje 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  
1. rezultati parcialnih raziskav o organizacijski klimi 

v policiji 
- merjenje organizacijske klime v letih 2019 in 2021 2. rezultati longitudinalne raziskave o organizacijski 

klimi v policiji 
3. število predlogov izboljšav 
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Program 6.4  Organizacijski ukrepi za u činkovitejše delo policije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (tretja in sedma alineja 6. cilja), da policija mora: 
− preučiti možnosti oziroma izvajati organizacijske ukrepe za učinkovitejše delo policije; 
− implementirati merjenje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter razširiti in 

prilagoditi uporabo modelov poslovne odličnosti pri vodenju policijskih enot; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo«; 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1) 
(Ur. l. RS, št. 27/10). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či druge NOE GPU, policijske uprave, policijske postaje in MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. izdelana merila za ustanavljanje policijskih postaj 
in NOE  

- pogoji in merila za delovanje policijskih postaj in 
spremljanje gibanja kadrov 

2. spremljanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja 
policijskih enot 

- integracija rešitev Odbora za ocenjevanje 
učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot v ITSP 

Program 6.5  Nadaljnja optimizacija ukrepanja polici je pri dogodkih ve čjih razsežnostih 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 6. cilja), da policija mora: 
- zagotavljati ustrezno odzivnost na varnostne dogodke, kot so iskanje pogrešanih oseb in 

storilcev kaznivih ravnanj, ter ustrezno odzivnost na naravne in druge nesreče; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či GPU UKP, SGDP, UIT, UPS, MNZ Sekretariat in DPDVN, URSZR 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. uvedena sodobna tehnična sredstva - podatki GPU UUP 

2. poenotenje sistema vodenja intervencij 
- podatki GPU UUP 
- načrti MNZ DPDVN, URSZR 

3. število izvedenih nalog na celinskih vodah - podatki GPU UUP 

Program 6.6  Uvedba brezpilotnih zrakoplovov 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 6. cilja), da policija mora: 
- zagotavljati ustrezno odzivnost na varnostne dogodke, kot so iskanje pogrešanih oseb in 

storilcev kaznivih ravnanj, ter ustrezno odzivnost na naravne in druge nesreče; 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UPS 

Sodelujo či druge NOE GPU, MNZ Sekretariat in URSZR 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število usposobljenih policistov za upravljanje 
brezpilotnih zrakoplovov 

- podatki GPU UPS 

2. število varnostnih dogodkov, na katerih so bili 
uporabljeni brezpilotni zrakoplovi 

- podatki GPU UPS, OKC in URSZR 

3. delež uspešnih uporab brezpilotnih zrakoplovov - podatki GPU UPS, OKC, UKP, UUP in URSZR 
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Program 6.7  Pove čati vidnost policije na vseh podro čjih dela 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (peta alineja 6. cilja), da policija mora: 
- povečati vidnost policije na vseh področjih dela (razen kriminalistične policije), zlasti pa 

zmanjšati število oblik dela v civilnih oblačilih in civilnih vozilih v posameznih 

specializiranih enotah na državni in regionalni ravni (npr. SENP, SENDM, PPIU). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či GPU SGDP, MNZ Sekretariat UL 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. dosledno upoštevanje Kriterijev za izvajanje nalog 
policistov PPIU v civilnih oblačilih 

- strokovni in splošni nadzori 

2. število uniformiranih patrulj v specializiranih 
enotah policije 

- podatki GPU UUP in PU 

3. število oblik dela skupaj z ostalimi enotami policije - podatki GPU UUP in PU 

Program 6.8  Optimizacija pomožne policije 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (šesta alineja 6. cilja), da policija mora: 
- zagotavljati ciljno število usposobljenih pomožnih policistov. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UUP 

Sodelujo či GPU SGDP, UKP, PA, policijske uprave, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število usposabljanj in število usposobljenih novih 
pomožnih policistov 

- podatki GPU UUP, GPU PA in MNZ Sekretariat 
UOK  

2. število dodatnih usposabljanj in usposobljenih 
pomožnih policistov 

- podatki GPU UUP, GPU PA in MNZ Sekretariat 
UOK 

3. delež usposobljenih pomožnih policistov v 
primerjavi s ciljnim številom policistov 

- podatki GPU UUP, GPU PA in MNZ Sekretariat 
UOK 

Program 6.9  Uporaba modelov poslovne odli čnosti v policiji 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (sedma alineja 6. cilja), da policija mora: 
- implementirati merjenje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter razširiti in 

prilagoditi uporabo modelov poslovne odličnosti pri vodenju policijskih enot. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či 
druge GPU NOE, policijske uprave, MJU in Odbor za ocenjevanje učinkovitosti in 
uspešnosti policijskih enot 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število izvedenih usposabljanj s področja 
uporabnih modelov poslovne odličnosti 

- podatki GPU SGDP 

2. izdelana medinstitucionalna primerjava odličnosti 
ter število pridobljenih certifikatov kakovosti 

- podatki GPU SGDP 

3. število enot, ki izvajajo samoocenitev s pomočjo 
modelov poslovne odličnosti 

- podatki GPU SGDP 
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Program 6.10  Nadaljnji razvoj in prenova informacij sko-telekomunikacijskega sistema policije ter 
zagotavljanje varne informacijske-komunikacijske po dpore operativnemu in analiti čnemu delu policije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (osma alineja 6. cilja), da policija mora: 
- zagotavljati varno informacijsko-komunikacijsko podporo operativnemu in analitičnemu 

delu policije; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Strategija razvoja ITSP 2014–2020. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU UIT 

Sodelujo či NOE GPU, policijske uprave in pogodbeni izvajalci 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. večja razpoložljivost informacijskih in 
telekomunikacijskih sistemov 

- letna poročila o delu Policije in GPU UIT 

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

- letna poročila o pridobivanju premične opreme, 
realizacija letnih IFN 

3. dokončan digitalni radijski sistema za potrebe 
policije  

- podatki GPU UIT  

4. vzpostavljena nova razvojna platforma - podatki GPU UIT  

5. število prenovljenih in migriranih aplikativnih 
sklopov na novo izvajalno aplikativno platformo  

- podatki GPU UIT  

6. število novih informacijskih in telekomunikacijskih 
storitev in njihovih uporabnikov 

- podatki GPU UIT 

7. število vdorov in poskusov vdorov v ITSP - podatki GPU UIT  

8. prenovljeni sistemski prostori na rezervni lokaciji 
za potrebe EU informacijskih sistemov  

- poročila o posameznih fazah projekta prenove  

9. število elektronsko hranjenih dokumentov  - podatki GPU UIT  

10. število prenovljenih video-nadzornih sistemov na 
policijskih objektih 

- podatki GPU UIT  

11. vzpostavljena nacionalna rešitev Entry-Exit 
System (EES) in nacionalna rešitev European 
Travel Information and Authorisation System 
(ETIAS) 

- podatki GPU UIT  

Program 6.11  Dejavnosti in ukrepi za identifikacijo  administrativnih bremen pri izvajanju novih 
policijskih nalog in pooblastil, uvajanju novih del ovnih procesov, metod dela in tehni čnih sredstev 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (deveta alineja 6. cilja), da policija mora: 
- sproti napovedovati in identificirati administrativna bremena pri izvajanju novih policijskih 

nalog in pooblastil, uvajanju novih delovnih procesov, metod dela ali tehničnih sredstev. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či druge NOE GPU, policijske uprave, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število poenostavljenih in izboljšanih postopkov - aplikacija OAB 

2. število uvedenih dobrih praks na podlagi OAB - aplikacija OAB 



Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za 2018–2022 

 22 

 

 

 

                                                      
2 Program, ki se veže na ta kazalec je naveden v sklopu 6. cilja v programu 6.2. 
 

7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE 

Kazalniki uspešnosti uresni čevanja strateškega 
cilja 

Način spremljanja/vir podatkov  

1. zmanjšanje števila obravnavanih odklonskih 
pojavov uslužbencev policije2 

- policijska statistika 

2. sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne 
opreme 

- podatki GPU SGDP 

3. izboljšanje opremljenosti policistov z osebno 
zaščitno opremo 

- podatki GPU SGDP 

4. zmanjšanje števila (deleža utemeljenih) 
pritožbenih postopkov in pobud varuha človekovih 
pravic zaradi uporabe policijskih pooblastil 

- policijska statistika 

5. ohranitev visoke stopnje zaupanja javnosti v 
policijo 

- javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 2020 in 2022 

6. zagotovljeni pogoji za delovanje muzeja 
slovenske policije in Policijskega orkestra 

- obdobni pregledi stanja 

Program 7.1  Vzpostavljanje standardov za nošenje ose bne zaš čitne opreme in zagotavljanje njene 
ustrezne uporabe 

Podlaga 
temeljna usmeritev MNZ (prva alineja 7. cilja), da policija mora: 
- vzpostaviti standarde za nošenje osebne zaščitne opreme (zlasti zaščitnih srajc) in 

zagotavljati njeno ustrezno uporabo. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či druge NOE GPU, policijske uprave in policijske postaje, MNZ Sekretariat 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. sprejeti standardi za nošenje osebne zaščitne 
opreme 

- priprava internega akta 

2. število nabavljenih in dodeljenih zaščitnih sredstev - podatki MNZ Sekretariat UL 

3. analiza primerov uporabe zaščitne opreme v 
praksi 

- izdelana analiza 

Program 7.2  Zagotavljanje u činkovitega in razvojno naravnanega sistema izobraže vanja in 
usposabljanja, ki bo zagotavljal visoko strokovno u sposobljenost policistov za izvajanje policijskih 
pooblastil 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (druga alineja 7. cilja), da policija mora: 
- vzpostaviti učinkovit in razvojno naravnan sistem izobraževanja, izpopolnjevanja in 

usposabljanja, ki zagotavlja visoko strokovno raven izvajanja policijskih pooblastil, s 

katerimi policisti najgloblje posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU PA 

Sodelujo či druge NOE GPU, OE MNZ, policijske uprave 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. večji delež zaposlenih policistov s pridobljeno 
izobrazbo po končanem višješolskem študijskem 
programu Policist 

- evidence MFERAC, KISK in MNZ UOK 

2. izvajanje usposabljanj s področja policijskih 
pooblastil 

- policijska statistika, ISCIU, evidenca MNZ UOK 

3. izvajanja usposabljanj s področja praktičnih 
postopkov policije 

- operativne evidence policije, ISCIU 

4. zmanjšanje števila pritožbenih postopkov in pobud 
varuha človekovih pravic zaradi uporabe 
policijskih pooblastil 

- policijska statistika 
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Program 7.3  Merjenje javnega mnenja o ugledu polici je in zaupanja v delo ter zadovoljstva z delom 
policije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (tretja alineja 7. cilja), da policija mora: 
- zagotavljati hitro in objektivno obveščanje notranje in zunanje javnosti o opravljanju 

nalog policije z namenom ohranjanja ugleda policije v javnosti in zaupanja v njeno delo; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Strategija CRSV PA GPU na področju raziskovalne dejavnosti v policiji 2015–
2020. 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU PA 

Sodelujo či NOE GPU, policijske uprave in policijske postaje 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. večja ali enaka povprečna ocena zaupanja v delo 
policije 

- javnomnenjske ankete o zadovoljstvu javnosti z 
delom policije v letih 2018, 2020 in 2022 

2. večja ali enaka povprečna ocena zadovoljstva z 
delom policije 

3. večja ali enaka povprečna ocena o ugledu policije 

Program 7.4  Zagotovitev pogojev  za delovanje muzeja slovenske policije 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (četrta alineja 7. cilja), da policija mora: 
- omogočiti policijsko muzejsko dejavnost; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15); 
Akcijski načrt za ureditev depojev muzeja slovenske policije (dok. št. 621-
16/2016/13 (262-09). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU PA 

Sodelujo či druge NOE GPU in MNZ 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. zagotovitev pogojev za delovanje muzeja 
slovenske policije 

- obdobni pregledi in periodične analize stanja 

Program 7.5  Promocija policijskega orkestra 

Podlaga 

temeljna usmeritev MNZ (peta alineja 7. cilja), da policija mora: 
- promovirati sodelovanje policijskega orkestra na kulturnih dogodkih tako na lokalni kot 

državni ravni; 
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – 
»Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (Ur. l. RS, št. 75/15). 

Obdobje izvedbe 2018–2022 Nosilec GPU SGDP 

Sodelujo či druge GPU NOE, policijske uprave in policijske postaje 

Kazalniki u činkovanja Način spremljanja/vir podatkov  

1. število in vrsta kulturnih dogodkov tako na lokalni 
kot tudi na državni ravni 

- podatki GPU SGDP  

2. zagotovitev pogojev za delovanje Policijskega 
orkestra 

- podatki GPU SGDP 
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Priloga 1:  Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 
 
AMZS    Avto-moto zveza Slovenije 
AOP    Avtomatska obdelava podatkov 
Aplikacija OAB   aplikacija Odprava administrativnih bremen 
AVP    Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
DARS    Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DCAF Centre for the Democratic Control of Armed Forces (Inštitut za 

demokratični nadzor nad oboroženimi silam) 
DDOKC   Dnevnik dogodkov Operativno komunikacijskega centra  
DRSC    Direkcija Republike Slovenije za ceste 
DRSI    Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
EMPACT European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats 

(Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu) 
EU    Evropska unija 
GPU    Generalna policijska uprava, 
GPU NFL   Generalna policijska uprava, Nacionalni forenzični laboratorij 
GPU PA   Generalna policijska uprava, Policijska akademija 
GPU SGDP Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 

policije  
GPU SGDP SMPO Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 

policije, Sektor za mednarodne policijske operacije 
GPU SGDP SNPI Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 

policije, Sektor za notranje preiskave in integriteto 
GPU UIT Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in 

telekomunikacije 
GPU UPS Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti 
GPU UPS CVZ Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 

Center za varovanje in zaščito 
GPU UPS OKC Generalna policijska uprava, Uprava za policijske specialnosti, 

Operativno-komunikacijski center 
GPU UKP   Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije 
GPU UUP   Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije 
GPU UUP SENDM Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Specializirana enota za nadzor državne meje 
GPU UUP SENP Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Specializirana enota za nadzor prometa 
ISCIU PA Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje 

Policijske akademije 
ITSP    Informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JRM    javni red in mir 
KISK    Kadrovska evidenca (aplikacija na centralnem računalniku) 
MFERAC računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in 

kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance 
MNZ    Ministrstvo za notranje zadeve 
MNZ DPDVN Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge 

varnostne naloge 
MNZ SEZMS Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in 

mednarodno sodelovanje 
MNZ Sekretariat  Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat,  
MNZ Sekretariat UL SOUMS Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, 

Služba za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi 
MNZ Sekretariat UOK Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za 

organizacijo in kadre 
NOE GPU   Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave 
OE MNZ   Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve 
PIC Prometno-informacijski center za državne ceste 
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Policijske statistike Podatki iz aplikacij Statistika za letna in polletna poročila in 
Preventivne dejavnosti in zbirnikov 

PPIU Policijska postaja za izravnalne ukrepe 
PU Policijska uprava 
RAN platforma Radicalisation Awareness Network, v kateri so združena 

ministrstva v RS, lokalna skupnost, … 
RS Republika Slovenija 
SIENA Secure Information Exchange Network Application (Europolova 

mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij) 
temeljna usmeritev MNZ Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja 

in dela policije za obdobje 2018–2022 
URSZR    uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
ZŠAM    Združenje šoferjev in avtomehanikov 
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Priloga 2:  Kadrovska projekcija policije za obdobje 2018–2022 
 
Trend zmanjševanja števila zaposlenih se je v zadnjih letih zaustavil predvsem zaradi 
sprejemov novih generacij policistov v letu 2015, 2016 in 2017. Vrh negativne fluktuacije na letni 
ravni je policija dosegla v 2012 s 384 prenehanji delovnega razmerja, kljub sprejemanju novih 
generacij pa število zaposlenih še vedno ne dosega želenih ciljev in ne sledi enakemu ali celo 
povečanemu obsegu nalog policije. V letu 2016 je bilo 183 prenehanj delovnega razmerja, 
največ zaradi postopkov upokojevanja. V letu 2017 je bilo prenehanj 121 (do 13. 9. 2017). 
 
Če bo v letih od 2018 do 2022 sprejet nov zakon, ki bo urejal ukrepe na področju plač v javnem 
sektorju, in določal pogoje za upokojitev in trajanje delovnega razmerja v tem primeru na enak 
način, kot to določa ZUPPJS17 za leto 2017, bo po podatkih centralne kadrovske evidence 
pogoje za upokojitev izpolnjevalo naslednje število javnih uslužbencev: 2018 - 75, 2019 - 127, 
2020 - 157, 2021 - 194, in 2022 - 189. Poleg tega bo pogoje po ZPIZ-2 izpolnjevalo še dodatno 
število javnih uslužbencev: 2018 - 4, 2019 - 13, 2020 - 9, 2021 - 16, in 2022 - 42. Informativni 
izračuni so narejeni ob predpostavki, da se pogoji za upokojitev v tem času ne bodo spreminjali. 
 
Kadrovski načrt za leti 2017 in 2018 za Policijo predvideva 8.186 zaposlenih. S sklepom Vlade 
Republike Slovenije, št. 10002-14/2016/32, 8. 3. 2017, je bila v okviru dovoljenega števila 
zaposlitev za posamezni organ državne uprave določena posebna kvota dovoljenih zaposlitev, 
ki je namenjena izključno zaposlitvam pripravnikov. V skladu s tretjo točko omenjenega sklepa 
mora organ preseganje dovoljenega števila zaposlenih zaradi zaposlitve pripravnika ali 
kandidata za policista uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do 31. 12. 2018.  
 
Trenutno je v kadrovski načrt Policije vštetih 8.155 zaposlitev, kar predstavlja 99,62-odstotno 
realizacijo kadrovskega načrta. S predvideno negativno fluktuacijo in dovoljenim preseganjem 
zaradi zaposlovanja kandidatov za policiste bo število zaposlenih ostalo v okviru dovoljenega 
števila zaposlenih po kadrovskem načrtu. 
 
 
Izobraževanje po višješolskem programu Policist 
 
Višješolski študijski program Policist se izvaja od leta 2013, in sicer v povezavi z realizacijo 
110. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 
77/16). Na izobraževanje je bilo do junija 2017 napotenih 7 generacij izrednih študentov, to je 
530 javnih uslužbencev, od katerih je izobraževanje zaključilo 393 javnih uslužbencev. Policija 
bo skladno s 110. členom ZODPol do 1. januarja 2023 omogočila vsem policistom, ki bodo 
premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še ne bodo imeli pridobljene višje 
strokovne izobrazbe, pridobitev te izobrazbe. 
 
Poleg navedenega se po višješolskem programu Policist izobražujejo tudi novo zaposleni 
kandidati za policiste, in sicer program obiskujejo redno, kar traja 2 leti. Trenutno je na redno 
izobraževanje vpisanih 174 študentov (81 iz I. in 93 iz II. generacije). Oktobrom 2017 bo z 
izobraževanjem pričela III. generacija rednih študentov (vpisanih 105 študentov), z 
izobraževanjem pa bodo konec septembra 2017 zaključili študenti I. generacije.  
 
 
Načrt zaposlovanja 
 
Zaradi začasno povečanega obsega dela, povezanega tudi z migrantsko problematiko, ki zaradi 
popolnjevanja izpraznjenih delovnih mest zaradi upokojitev ali drugih prekinitev delovnega 
razmerja ter za potrebe zagotavljanja izvrševanja schengenskih zavez, bo policija predvidoma 
vsako leto sklenila delovno razmerje za določen čas s 150 kandidati za policiste, ki se bodo 
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izobraževali za pridobitev poklica policist , ter 100 kandidati za policiste za varovanje 
schengenske meje. Po uspešno zaključenem usposabljanju oziroma izobraževanju bo z njimi 
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Na ta način se bo poskušalo v kar največji meri 
ohranjati število zaposlenih in s tem vzdrževati pogoje za operativno delovanje. 
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Priloga 3: Projekcija investicij in nabav opreme v policiji za obdobje 2018–2022 
 
Policija bo investicije in nabavo opreme prilagodila dodeljenim proračunskim sredstvom, vendar 
bi bilo treba za nemoteno delovanje zagotoviti naslednja sredstva: 
 
• za opremljanje, prevozna sredstva in posebna tehni čna sredstva: 
 
- 3,0 milijona evrov letno za nabavo osebne in dopolnilne opreme 

 
za vse pripadnike policije: nakup delov nove policijske uniforme (okvirni sporazum), 
opremljanje novo sprejetih policistov, nabava specialne osebe opreme in zagotovitev 
minimalnih zalog osebne opreme v skladišču za zamenjave poškodovanih in iztrošenih 
delov uniforme; 
 

- 2,0 milijona evrov letno za nabavo zaščitne opreme 
 
nakup po zahtevah Pravilnika o tehnični opremi Ministrstva za notranje zadeve in organov v 
sestavi: popolnitev enot z JRM opremo (neprebojni jopiči, neprebojne srajce, neprebojne 
čelade, ipd.) in menjavo zaščitne opreme glede na roke uporabe; 

 
- 1,0 milijona evrov letno za nabavo oborožitve, streliva in plinskih sredstev 

 
nabavo streliva in plinskih sredstev, nabavo dolgocevnega orožja, nabavo ostrostrelnih 
pušk, nabavo rezervnih delov za oborožitveno opremo, pištol za potrebe UKP ter namerilnih 
naprav; 

 
- 6,6 milijona evrov letno za nabavo prevoznih sredstev za obnovo voznega parka 
 

specialna patruljna motorna kolesa, osebna in kombinirana vozila, civilna osebna in 
kombinirana vozila, terenska vozila, tovorna vozila in ostala specialna vozila za potrebe 
operativnega izvajanja nalog policije; 
 

- 1,4 milijona evrov letno za nabavo posebnih tehničnih sredstev 
 
tehnični pripomočki, tehnične naprave in oprema za opazovanje, odkrivanje predmetov, 
rentgenske naprave in roboti, prisilna sredstva, potapljaška, alpinistična in jamarska 
oprema, oprema specialne enote, pasivizatorji, brezpilotni zrakoplovi, službenih živali, 
oprema Centra za varovanje in zaščito, učna sredstva, didaktični pripomočki za izvajanje 
izobraževalnega procesa in vadbeni elementi za utrjevanje psihofizičnih sposobnosti ipd.; 
 

Izračun navedenih letnih zneskov je petletno povprečje upoštevanih podatkov o potrebah, ki so 
bili vključeni v podlage za predlog proračuna 2018-2019 z delovnega področja MNZ 
Sekretariata UL SOUMS in sprejeto investicijsko dokumentacijo za področje prevoznih sredstev 
in posebnih tehničnih sredstev v obdobju 2017-2020, ter podatkov za 2021 in 2022, ki so 
oblikovani na podlagi predvidenih potreb policije in se nanašajo na dodeljevanje opreme v 
skladu z veljavno uredbo o policijski uniformi in navodilom o dodeljevanju policijske uniforme 
glede na roke trajanja. 
• za nabavo opreme 3: 

 
- 3,6 milijona evrov letno za nadgradnjo in vzdrževanje helikopterjev 

                                                      
3 Napovedi oziroma zneski so povzeti po dokumentu Analiza materialno tehničnih sredstev za petletno obdobje (od 

2011-2015) in prognoza za srednjeročne usmeritve (od 2018-2022), dok., št. 024-11/2017/1  (152-04), 26. 1. 2017. 
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v letu 2019 se predvideva se nakup transportnega helikopterja v višini 15,0 milijona evrov; 
prav tako so načrtovani še nakupi drugih helikopterjev (izvidniški, transportni); 
 

- 1,0 milijona evrov letno za nabavo opreme za kriminalistično policijo 
 

nabava in nadgradnja specialne video in avdio opreme, posodobitev računalniške mrežne 
opreme za PPU, opreme za izvajanje tajnega opazovanja, forenzičnih naprav za 
zavarovanje podatkov, forenzičnih prenosnih računalnikov, strežniških programov in 
odpiralne tehnike, nadgradnjo GPS sistema; 

 
- 0,7 milijona evrov letno za nadgradnjo in posodobitev opreme Nacionalnega forenzičnega 

laboratorija 
 
predviden je nakup sistema AFIS za opravljanje daktiloskopskih preiskav; 

 
- 0,7 milijona evrov letno za nakup opreme za nadzor prometa 
 

laserskih skenerjev za ogled prometnih nesreč, sistemov PROVIDA, alkoskopov, kovčkov 
za ogled prometnih nesreč, opreme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, opreme za 
nadzor tovornega prometa, programske opreme za nadzor digitalnih tahografov, ročnih 
etilometrov, laserskih merilnikov hitrosti, doplerskih merilnikov v hitrosti, sekcijskega 
merjenja hitrosti, opreme za videonadzor prometa, dodatne oprem za stacionarne merilnike 
hitrosti, sistema za vožnjo v rdečo luč; 

 
- 14,3 milijona evrov letno za nakup ITK opreme  

 
o 0,9 milijona evrov letno za nakup opreme za zaščito podatkov 

oprema za izvajanje protiprisluškovalnih pregledov, sistemi za preprečevanje vdorov v 
ITSP, vzpostavitev CERT Policije, pridobitev ISO 27000; 
 
o 2,6 milijona evrov letno za nakup telekomunikacijske opreme 

oprema za videonadzor policijskih objektov, tehnično varovanje policijskih objektov, akcijski 
prenosni video kompleti za delovanje policije v demonstracijah, avdio kompleti za 
prostoročno komuniciranje na terenu, izgradnja kabelskih povezav in ožičenj, zagotavljanje 
širokopasovnega omrežja ITSP, nakup opreme za mobilno komuniciranje itd.; 
 
o 10,8 milijona evrov letno za nakup računalniške in programske opreme 

informacijska terminalna oprema in distribuirana strežniška oprema, centralni računalnik 
ITSP s periferno opremo, primarni in sekundarni strežniški sistem GPU, nova razvojna 
platforma, programska oprema Microsoft, ponudba IBM ESSO, prenova NS.SIS. 
 

Ocenjena vrednost projekta izgradnje novega informacijsko-telekomunikacijskega centra 
policije, ki je opredeljen kot eden od ciljev Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu 
policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Ur. l. RS, št. 75/2015), je 20,0 
milijona evrov. 
 
• za gradbene investicije in investicijsko vzdrževanj e objektov: 
 
V letu 2015 pripravljenem Strateškem načrtu zagotavljanja poslovnih prostorov Policije do leta 
2020 so kot prioritetni projekti načrtovane izgradnje naslednjih objektov:  

- PU Ljubljana (v obdobju od 2018 do 2022 bi za novogradnjo PU Ljubljana potrebovali 
predvidoma 25,0 milijona evrov); 
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- GPU UIT in OKC (v obdobju od 2018 do 2022 bi za novogradnjo objekta GPU UIT in OKC 
potrebovali predvidoma 17,0 milijona evrov); 

- PU Koper (v obdobju od 2018 do 2022 bi za novogradnjo PU Koper potrebovali predvidoma 
10,9 milijona evrov). 
 

Za zagotavljanje normalnega cikla investicijskega vzdrževanja objektov Policije bi morali vsako 
leto v proračunu zagotoviti med 2,0 in 2,5 milijona evrov finančnih sredstev (skupaj predvidoma 
12,5 milijona evrov). 
 
Za nabavo potrebne birotehnične in pisarniške opreme ter opreme, opreme namestitvenih 
prostorov za udeležence izobraževanj in usposabljanj ter opreme delavnic bi vsako leto 
potrebovali med 0,25 in 0,3 milijona evrov (skupaj predvidoma 1,5 milijona evrov). 
 
Na podlagi s strani Vlade Republike Slovenije sprejete Dolgoročne strategije za spodbujanje 
naložb energetske prenove stavb z dne 29. 10. 2015 so bili sprejeti operativni cilji, med drugim 
tudi cilj prenove 3 % javnih stavb ožjega javnega sektorja letno. Navedeno za MNZ in Policijo to 
pomeni približno 5000 m² površin, ki jih je potrebno celovito energetsko prenoviti. V obdobju od 
2018 do 2022 bi za energetsko sanacijo 6-ih objektov Policije (policijski upravi Celje in Kranj, 
policijski postaji Vič in Kranjska Gora, objekt Postaje prometne policije Ljubljana in objekt 
Uprave za policijske specialnosti) potrebovali cca. 2,8 milijona evrov. 
 
 




