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Načrt dela policije za leto 2012 je pripravljen skladno z določbami 3. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 97/2004). 
 
Prvi del letnega načrta vsebuje cilje in naloge policije. Na podlagi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2008–2012, usmeritev in obveznih 
navodil za pripravo načrta dela policije za leto 2012, ki jih je izdal minister za notranje zadeve (dok. št. 007-347/2011/1 (141-02), 29. 9. 2011), vsebuje naloge, 
ki bodo izvedene leta 2012, njihove nosilce in čas izvedbe.  
 
V načrtu je 74 programov, od tega je 13 novih. Čas izvedbe je podaljšan 26 programom, ki bi morali biti realizirani leta 2011. Načrtovanih je 149 nalog, od 
katerih je 19 prenesenih iz načrta dela policije za leto 2011, 28 nalog pa se še nadaljuje. Iz letnega načrta policije za leto 2011 je prenesenih ali se nadaljuje 
26,9 % od 175 načrtovanih nalog. 
 
Drugi del načrta dela policije so investicije po načrtih razvojnih programov policije.  
 
Načrt dela policije za leto 2012 je podlaga za pripravo letnih načrtov dela policijskih enot. Skladno s 6. členom navedenega pravilnika bo policija o izvajanju 
letnega načrta poročala ministrstvu za notranje zadeve v polletnem in letnem poročilu o delu. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Janko GORŠEK 
                                                                                                                                                                             GENERALNI DIREKTOR POLICIJE 
                                                                                                                                                                                  GLAVNI POLICIJSKI SVETNIK 
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I. CILJI IN UKREPI NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA POLICIJE  
 
 
1. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO IZVAJANJE NALOG ZA PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE1 
 
 
1. usmeritev: zagotoviti izvajanje nalog in ukrepov, ki jih določata Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

obdobje 2007–2011 in Akcijski načrt Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega in Stockholmskega programa za krepitev svobode, 
varnosti in pravice v Evropski uniji 

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Racionalizacija obravnavanja lažjih 
kaznivih dejanj po vzoru dobre prakse za 
bagatelna kazniva dejanja tatvin v trgovine 
in bencinske servise   

UKP GPU v 
sodelovanju z 
VDT 

I.–II. - prenesena 
dobra praksa 
na druga 
bagatelna 
kazniva 
dejanja 

Krepitev medresorskega 
sodelovanja 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
VDT, MF 
(CURS, 
DURS, UPPD, 
UNP) in ATVP 

2008–2012 

Srečanja vodstva kriminalistične policije z 
vodstvom vrhovnega državnega tožilstva 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
VDT 

I.–IV. - število srečanj 

Usposabljanja kriminalistov za 
preiskovanje kaznivih dejanj organizirane 
in gospodarske kriminalitete, s poudarkom 
na finančnih preiskavah 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
CIU PA GPU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
kriminalistov 

Priprava in uvedba sistemskih 
izboljšav pri odkrivanju, zasegu 
in zavarovanju protipravno 
pridobljene premoženjske koristi 
ter učinkovito izvajanje 
finančnih preiskav 

UKP GPU  2011–2012 

Priprava priročnika za učinkovitejše 
opravljanje finančnih preiskav 

UKP GPU I.–IV. - poslan 
priročnik 
enotam 

                                                           
1 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: doseganje primerljive stopnje preiskanosti po enotni metodologiji evropskih standardov; doseganje 30-dnevnega roka od prejema 
zahtevka do posredovanja odgovora na področju forenzičnih in kriminalističnotehničnih preiskav, če so osumljenci kaznivih dejanj pridržani, pa v časovnem okviru pridržanja; 
povečanje števila osumljencev kaznivih dejanj, katerih identiteto policija ugotovi na podlagi dognanj pri ogledih krajev kaznivih dejanj. 
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Vzpostavitev elektronske baze podatkov o 
finančnih preiskavah 

UKP in SRA 
UIT GPU 

I.–II. - uporaba 
elektronske 
baze 

Uskladitev pristojnosti in nalog z drugimi 
državnimi organi o izvajanju Zakona o 
odvzemu premoženja nezakonitega izvora 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
VDT, DURS, 
CURS in  
DPDVN MNZ 

I.–IV. - sprejeto 
stališče o 
razmejitvi 
pristojnosti, 

- priprava 
usmeritve za 
OE policije 

Razširitev obsega neposrednih dostopov 
policije do elektronskih registrov in baz 
podatkov drugih organov in institucij 
 

SRA UIT 
GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

I.–IV. - število 
vzpostavljenih 
novih povezav 

   

Proučitev možnosti za informacijsko 
nadgradnjo evidentiranja zaseženih 
predmetov po 220. členu Zakona o 
kazenskem postopku in ugotovljene 
premoženjske koristi v predkazenskem 
postopku  

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I.–IV. - izdelano 
mnenje 

 

Izvajanje aktivnosti na področju pranja 
denarja skladno z nacionalnim akcijskim 
načrtom 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SRSN SGDP 
GPU, PU in 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - število in vrsta 
izvedenih 
aktivnosti 

Učinkovitejše odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj 
pranja denarja 

UKP GPU 2012–2013 

Priprava ocene tveganj za pranje denarja 
po posameznih kaznivih dejanjih 
gospodarske kriminalitete  

UKP GPU II.–IV. - izdelana ocena 
tveganj 
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Skupni poostreni nadzori za preprečevanje 
in odkrivanje ilegalnega prometa z odpadki 

I.–IV.  - število 
izvedenih 
poostrenih 
nadzorov 

Priprava programov za 
preprečevanje okoljske 
kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU, 
MOP, 
raziskovalnimi 
ustanovami in 
lokalnimi 
skupnostmi 

2008–2012 

Imenovanje skupine za opravljanje ogledov 
v kontaminiranem okolju 

UKP GPU 

I.–IV.  - imenovana 
skupina 

Poenotenje organizacijske strukture 
kriminalistične obveščevalne dejavnosti v 
policijskih upravah 
 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SGDP GPU in 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - sprememba 
akta o notranji 
organizaciji, 
sistemizaciji, 
delovnih 
mestih in 
nazivih v 
policiji 

Razvijanje koncepta policijskega 
dela, ki bo temeljil na 
kakovostnem zbiranju 
operativnih informacij in delu z 
informatorji ter povečal 
učinkovitost kriminalistične 
analitike 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU, PU 
in zunanjimi 
ustanovami  

2008–2012 

Poenotenje ravnanja z izdelki 
kriminalistične obveščevalne dejavnosti 

 III.–IV. - priprava 
navodil in 
usmeritev na 
področju 
kriminalistične 
obveščevalne 
dejavnosti 

Priprava predloga za prenos sprejema 
anonimnih e-prijav na OKC GPU 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
OKC UPS in 
UIT GPU 

I. - pripravljen 
predlog 

Dopolnitev informacij na spletni strani 
policije o pravicah žrtev kaznivih dejanj  

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

I.–II. - objava 
dopolnitev na 
internetu 

Nasilje v družini in šoli UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU, 
MP, MZ, MŠŠ, 
MDDSZ in 
lokalnimi 
skupnostmi 

2008–2012 

Usposabljanja o nasilju v družini s 
poudarkom na preprečevanju in odkrivanju 
kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivosti, katerih žrtve so otroci 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
policistov 
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Brezplačna oddaja službenih stanovanj 
NVO za začasno nastanitev žrtev nasilja v 
družini in šoli 

UL 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
UUP in UKP 
GPU ter NVO 

I.–IV. - število 
stanovanj s 
spremenjeno 
namembnostjo, 

- število  
oddanih 
stanovanj 

Sprememba zakonodaje o 
prikritih preiskovalnih ukrepih 

UKP GPU 2010–2012 Ponovna priprava predloga sprememb 
149. b in 150. člena Zakona o kazenskem 
postopku o izvajanju prikritih preiskovalnih 
ukrepov pri ciljnem iskanju oseb 

UKP GPU I.–II. - pripravljen in 
poslan predlog 

Zagotovitev pogojev za ustanavljanje 
skupnih preiskovalnih skupin (Joint 
Investigation Teams) varnostnih organov 
držav jugovzhodne Evrope za 
preprečevanje trgovine z ljudmi in 
nedovoljenih migracij 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SEZMS MNZ, 
pristojnimi DT 
in TVO 

I.–IV. - število 
izvedenih 
delavnic in 
konferenc 

Skupne preiskovalne operacije z 
varnostnimi organi držav na območju 
zahodnega Balkana oziroma jugovzhodne 
Evrope 

UKP GPU in 
SKP PU 

I.–IV. - število skupnih 
operacij 

Odkrivanje in preiskovanje 
delovanja organiziranih 
kriminalnih združb na področju 
nedovoljenih migracij po t. i. 
balkanski poti 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
PU in  
varnostnimi 
organi drugih 
držav 

2008–2012 
 

Ugotavljanje protipravne premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji 
organizirane kriminalitete, in njeno 
zavarovanje 

UKP GPU in 
SKP PU 

I.–IV. - vrednost 
zavarovanega 
premoženja 

Nadaljnje povezovanje 
informacijskega sistema policije 
z Interpolovim in Evropolovim 
informacijskim sistemom 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

2008–2012 Avtomatizacija prenosa podatkov v 
Evropolov informacijski sistem 

SRA UIT 
GPU in UKP 
GPU 

I.–II. - uporaba 
avtomatizira-
nega prenosa 
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2. usmeritev: razviti in poglobiti policijsko sodelovanje v skladu s Prümsko pogodbo, z bilateralnimi sporazumi in s policijami sosednjih držav ter 
zahodnega Balkana 

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Pristop Republike Slovenije h 
Konvenciji o policijskem 
sodelovanju v jugovzhodni 
Evropi 

SEZMS MNZ v 
sodelovanju s 
SGDP, UKP, 
UUP, NFL, UIT 
in PA GPU 

2012 Priprava akcijskega načrta za pristop h 
konvenciji 

SEZMS MNZ,  
vodstvo 
SGDP in UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UUP, NFL, 
UIT in PA 
GPU 

I. - sprejet akcijski 
načrt 

Poglobitev sodelovanja z 
vodstvi policij držav na 
zahodnem Balkanu 

SGDP GPU in 
SEZMS MNZ 

2008–2012 Srečanja vodstva slovenske policije z 
vodstvi policij držav na zahodnem Balkanu 

vodstvo 
policije in 
SEZMS MNZ 
v sodelovanju 
s SGDP, 
UUP, UKP in 
UPS GPU 

I.–IV. - število srečanj 
po državah 

 

Okrepitev sodelovanja z 
varnostnimi organi držav na 
zahodnem Balkanu v skladu s 
sklenjenimi dvostranskimi 
sporazumi in pomoč pri 
njihovem približevanju Evropski 
uniji (študijski obiski, seminarji 
in usposabljanja) 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
varnostnimi 
organi drugih 
držav 

2008–2012 Vzpostavitev kriptozaščitnega omrežja 
med nosilci in kontaktnimi točkami 
iniciative za boj proti terorizmu v državah 
jugovzhodne Evrope 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SGDP GPU, 
SEZMS MNZ 
in GS 
Interpola 

I. - vzpostavljeno 
omrežje 
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3. usmeritev: posebno pozornost posvetiti boju proti terorizmu, gospodarski in organizirani kriminaliteti, korupciji ter problematiki mamil in 
ukradenih vozil 

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Priprava nove računalniške opreme za 
varno in učinkovito pregledovanje 
zaseženih elektronskih podatkov 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I. - pripravljena 
računalniška 
oprema 

Usposabljanje za izvedbo specifičnih 
hišnih preiskav, odvzemov prostosti, 
zavarovanj elektronskih podatkov in 
zaslišanj 

UKP GPU I. - število 
usposobljenih 
preiskovalcev 
NPU 

Operacionalizacija dela 
Nacionalnega preiskovalnega 
urada 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT in PA GPU 
ter zunanjimi 
ustanovami 

2009–2012 

Popolnitev prostih delovnih mest UKP GPU v  
sodelovanju s 
SRSN SGDP 
GPU in UUČV 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - število na novo 
zasedenih 
delovnih mest, 

- delež 
popolnjenih 
delovnih mest 

Dodatno usposabljanje za uporabo 
aplikacije Supervizor 

UKP GPU in  
KPK v 
sodelovanju s 
SKP PU 

I. - število 
usposobljenih 
kriminalistov 

Kakovostnejše preiskovanje 
korupcijskih kaznivih dejanj in 
krepitev informatorske mreže 

UKP GPU  in  
v sodelovanju 
s SKP PU in 
KPK 

2012 

Usposabljanje kriminalistov, ki preiskujejo  
korupcijska kazniva dejanja 

UKP GPU v 
sodelovanju s  
SKP PU 

III. - število 
usposobljenih 
kriminalistov 

Krepitev in nadgradnja dela 
policije na področju kriminalitete 
delovnega razmerja in socialne 
varnosti 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi 
državnimi 
organi 

2011–2012 Usposabljanja kriminalistov o delovni in 
socialni zakonodaji 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
CIU PA GPU 
in MDDSZ 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
kriminalistov 
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Sodelovanje na področju delovne in 
socialne zakonodaje z inšpekcijskimi 
službami 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
IRSD 

I.–IV. - število in vrste 
skupnih 
aktivnosti  

Strategija za obvladovanje 
gospodarske kriminalitete v RS  
z izboljšanjem kadrovske 
strukture v enotah za 
preiskovanje gospodarske 
kriminalitete in korupcije 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

2008–2012 Priprava nove strategije za obvladovanje 
gospodarske kriminalitete v Republiki 
Sloveniji 

UKP GPU  I.–IV. - pripravljena 
strategija 

Nadaljevanje sodelovanja s pristojnimi 
organi ter načrtovanje in izvedba skupnih 
aktivnosti 

I.–IV. - število in vrsta 
skupnih 
aktivnosti 

Načrtovanje skupnih aktivnosti 
policije, davčne in carinske 
uprave pri odkrivanju in 
preiskovanju organiziranih oblik 
tihotapstva in goljufij, povezanih 
s trošarinskim ali drugim 
blagom, v sodelovanju z 
varnostnimi organi evropskih 
držav in pristojnimi ustanovami 
Evropske unije 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
PU, CURS, 
DURS in 
varnostnimi 
organi drugih 
držav 

2008–2012 

Skupna usposabljanja za preiskovanje 
organiziranih oblik tihotapstva in goljufij, 
povezanih s trošarinskim ali drugim 
blagom 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
PU, VDT, 
CURS, DURS 
in TVO I.–IV. - število  

usposabljanj,  
- število 

usposobljenih 
kriminalistov 

Uvedba preiskovanja računalniške 
kriminalitete v NPU 

UKP GPU I. - vzpostavljeno 
novo delovno 
področje  

Dopolnitev materialno-tehnične opreme za 
računalniško preiskovanje 

I.–IV. - vrsta in število 
dodatne 
računalniške 
opreme 

Uvedba organizacijskih 
sprememb pri zaseganju in 
pregledovanju računalniških 
programov in podatkov ter 
preiskovanju računalniške 
kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ  

2008–2012 

Vsebinska priprava in izvedba programov 
usposabljanj in izpopolnjevanj 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT in PA 
GPU ter 
UUČV in 
UFZN 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
kriminalistov 
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Poenotenje in standardizacija postopkov 
za zavarovanje in preiskave elektronskih 
naprav in podatkov 

 I.–IV. - število in vrste 
poenotenih 
postopkov 

- število in vrste 
izdelanih 
dokumentov  

   

Sodelovanje pri oblikovanju in ustanovitvi 
Nacionalnega centra za kibernetsko 
varnost 

UKP GPU, 
MVZT, MP, 
MJU, 
Arnesom SI-
CERT-om ter 
Inštitutom 
Jožef Stefan 

I.–IV. - število in vrste 
aktivnosti za 
ustanovitev 
centra 

Srečanje protiterorističnih strokovnjakov iz 
držav zahodnega Balkana in iz EU 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU, 
SEZMS MNZ 
ter TVO in EU

I. - izvedeno 
srečanje 

Okrepitev sodelovanja v boju 
proti terorizmu z varnostnimi 
organi držav Evropske unije in 
držav na zahodnem Balkanu 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UPS GPU, PU 
in varnostnimi 
organi drugih 
držav 

2008–2012 

Skupna usposabljanja s specialnimi 
enotami Hrvaške, Srbije, Črne gore in 
Makedonije 

SE UPS GPU I.–IV. - število 
izvedenih 
skupnih 
usposabljanj, 

- število 
sodelujočih 

Sodelovanje pri dejavnostih 
združenja evropskih 
protiterorističnih enot (Atlas) 

UPS GPU 2008–2012 Sodelovanje pri delu delovnih skupin 
Building, Sniper Forum, Entry Forum in 
Atlas Forum ter v posameznih projektih 

SE UPS GPU I.–IV. - število 
sestankov, 

- število 
izvedenih 
skupnih 
projektov 

Preprečevanje tihotapstva in 
uporabe predhodnih sestavin za 
proizvodnjo prepovedanih drog 
z intenzivnejšim sodelovanjem s 
proizvajalci in trgovci s 
kemikalijami 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
CURS in INCB 
OZN   

2008–2012 Učinkovitejša izmenjava informacij o 
sumljivih transakcijah in prevozih z  
Uradom za kemikalije, CURS in drugimi 
pristojnimi ustanovami 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UK, CURS in 
drugimi 
pristojnimi 
ustanovami 

I.–IV. - število 
zaznanih 
kaznivih dejanj 
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Nadaljevanje sodelovanja z varnostnimi 
organi sosednjih in balkanskih držav  

UKP GPU v 
sodelovanju s 
TVO 

I.–IV. - število skupnih 
akcij in 
preiskav 

Izvajanje poostrenih nadzorov v okolici 
izobraževalnih ustanov 

I.–IV. - število 
izvedenih 
nadzorov 

Odkrivanje prirejenih prostorov za 
proizvodnjo prepovedanih drog 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SKP PU in 
LKS v PP I.–IV. - število odkritih 

prirejenih 
prostorov 

Zmanjšanje ponudbe 
prepovedanih drog 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SGDP GPU, 
CURS in 
varnostnimi 
organi drugih 
držav 

2008–2012 

Celovita obravnava osumljencev na 
področju prepovedanih drog, s ciljem  
zaseči protipravno pridobljeno premoženje 

UKP GPU  v 
sodelovanju s  
SKP PU, 
VDT, UPPD in 
DURS 

I.–IV. - število 
finančnih 
preiskav 

Izboljšanje strategije dela na 
področju avtomobilske 
kriminalitete  

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

2008–2012 Dopolnitev kataloga za preiskovanje tatvin 
motornih vozil 

UKP GPU I.–IV. - dopolnjen 
katalog 

 
 
4. usmeritev: zagotavljati visok delež z lastno dejavnostjo odkritih kaznivih dejanj in visoko kakovost izvedenih preiskovalnih dejanj, zbranih 

obvestil in dokazov 
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Standardizacija kriminalistično-
tehničnih opravil in postopkov 

NFL GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

2008–2012 Priprava usmeritev in navodil za oglede 
kriminalističnih tehnikov, skladno s 
standardom ISO/EIC 17020 in smernicami 
ENFSI 

NFL GPU I.–IV. - nova navodila 
za delo 
kriminalističnih 
tehnikov, 
objavljena v 
NFL ISO 
aplikaciji 
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Izdelava kataloga kriminalističnotehničnih 
opravil 

UKP GPU v 
sodelovanju 
NFL GPU 

I.–IV. - izdelan katalog 

Zagotovitev največ 30-dnevnega 
roka za rešitev zaprosil za 
preiskave DNK 

NFL GPU 2008–2012 Odprava zaostankov pri pisanju poročil o 
preiskavah sledi človeškega izvora 

NFL GPU I.–IV. - število poročil 
o preiskavah iz 
let 2008 in 
2009 

Akreditacija preiskovalnih metod NFL GPU 2008–2012 Vzdrževanje akreditacije in priprava 
dokumentacije za širitev njenega obsega 

NFL GPU I.–IV. - ohranitev 
Akreditacijske 
listine,  

- število 
tovrstnih 
dokumentov v 
NFL ISO 
aplikaciji 

Izgradnja novih prostorov 
Nacionalnega forenzičnega 
laboratorija 

NFL GPU v 
sodelovanju z 
UL 
Sekretariata 
MNZ 

2008–2012 Dokončanje izgradnje prizidka 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija in 
delno opremljanje novih prostorov  

UL 
Sekretariat 
MNZ v 
sodelovanju z 
NFL in UIT 
GPU ter 
UFZN 
Sekretariata  
MNZ 

I.–IV. - dokončana 
izgradnja 

Posodobitev forenzično-
informacijske tehnologije 

UIT GPU v 
sodelovanju z 
NFL GPU 

2008 in 2012 Nadgradnja sistema za evidentiranje sledi 
in posnetkov s kamer 

SRA UIT 
GPU v 
sodelovanju z 
NFL in UKP 
GPU 

I.–IV. - izdelana 
aplikacija 

Priprava usmeritve za enostavnejše 
obravnavanje kaznivih dejanj  ponarejanja 
denarja 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
NFL GPU in 
VDT 

I. - seznanitev 
enot z 
usmeritvijo 

Spremembe in dopolnitve 
informacijskega sistema s 
področja kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

2008–2012 

Prenova informacijskega sistema za 
evidentiranja prikritih preiskovalnih ukrepov

UKP in UIT 
GPU 

I.–II. - prenovljen 
sistem 
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Priprava predloga kakovostnejših 
statističnih prikazov – v projektu ISPK 

II. - pripravljen 
predlog 

   

Priprava predloga racionalizacije vnosov 
podatkov o kaznivih dejanjih – v projektu 
ISPK  

UKP GPU v 
sodelovanju s 
projektno 
skupino ISPK 
 

I.–III. - pripravljen 
predlog, 

- uskladitev z 
VDT 
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2. strateški cilj: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA TER ZMANJŠEVANJE NASILJA IN VANDALIZMA2 
 
1. usmeritev: posebno pozornost posvetiti vsem oblikam in pojavom nasilja, vandalizma in nestrpnosti  
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Analiza prekrškov nedostojnega vedenja 
do uradne osebe in neupoštevanja 
zakonitega ukrepa uradne osebe v 
primerjavi s številom prekrškov po drugem 
odstavku 11. čl. Zakona o prekrških zoper 
javni red in mir 

SSP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

II. - izdelana 
analiza 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
proti ksenofobiji in sovražnemu govoru  

UKP GPU v 
sodelovanju s  
Spletnim 
očesom, MP 
in VDT 

I.–IV. - število kaznivih 
ravnanj 
ksenofobije in 
sovražnega 
govora, ki so 
jih prijavile 
NVO, 

- število srečanj 
sosveta  

Zagotavljanje pogojev za 
dosledno in učinkovito 
obravnavanje kršitev, povezanih 
z nestrpnostjo in vandalizmom 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
UKP in PA 
GPU ter PU 

2008–2012 

Usposabljanje pomočnikov komandirjev za 
prepoznavanje ekstremizma in nestrpnosti 

SSP UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
UKP in PA 
GPU 

IV. - število 
usposabljanj,  

- število 
usposobljenih 
pomočnikov 
komandirja 

 
 

                                                           
2 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: zmanjšanje števila ponovitev intervencij na istem kraju; zmanjšanje ponavljajočih se pojavov nasilja in vandalizma; izboljšanje občutka 
varnosti ljudi; povečanje zadovoljstva ljudi z delom policije in s prisotnostjo policistov na terenu. 
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Priprava programov 
zagotavljanja varnosti na 
večetničnih območjih 

UUP GPU v 
sodelovanju s  
PA GPU in PU 

2008–2012 Usposabljanje za delo na območju 
večetničnih skupnosti 

CIU PA GPU 
v sodelovanju 
z UUP GPU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Okrepitev sodelovanja s 
pristojnimi ustanovami pri 
obravnavanju večkratnih 
kršiteljev javnega reda 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
MP 

2008–2012 Ponovna priprava predloga sprememb  
Zakona o prekrških (ZP-1) za obravnavo 
večkratnih kršiteljev javnega reda 

SSP UUP 
GPU 

II. - izdelan predlog  
 

Analiza pogostosti in ustreznosti izreka 
globe za lažno naznanitev prekrška po 23. 
členu Zakona o varstvu javnega reda in 
miru s poudarkom na naznanitvah nasilja v 
družini 

SSP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

I. - izdelana 
analiza 

Poskusna uvedba takojšnjega svetovanja 
na PU za storilce po nasilnem dejanju 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

I.–III. - izdelana ocena 
poskusnega 
delovanja 

Analiziranje vzrokov in posledic 
nasilja v družini in s tem 
povezane mladoletniške 
kriminalitete ter priprava 
preventivnih programov 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU, 
MP, MDDSZ,  
MŠŠ, MZ in 
raziskovalnimi 
ustanovami 

2008–2012 

Identifikacija dejavnikov tveganja kot 
podlage za primerno ukrepanje 

UKP GPU III. - identificirani 
dejavniki 
tveganja 
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2. usmeritev: proaktivno delovati pri zagotavljanju varnosti, povečati prisotnost na varnostno problematičnih območjih in zagotoviti krajši 
reakcijski čas pri interventnih dogodkih 

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Usposabljanje inšpektorjev SUP PU za 
kakovostno pridobivanje podatkov, 
načrtovanje, usklajevanje in vodenje 
varovanj ter pravočasno in kakovostno 
identifikacijo povzročiteljev neredov, tudi z 
uporabo razpoložljivih tehničnih sredstev in 
naprav 

SSP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PA in UIT 
GPU 

I. - število 
usposabljanj 

- število 
usposobljenih 
inšpektorjev 

Usposabljanje pripadnikov posebne 
policijske enote za obvladovanje različnih 
varnostnih dogodkov, s poudarkom na 
različnih skupinah udeležencev ter na 
zakoniti in strokovni izvedbi policijskih 
pooblastil in strpnem obnašanju  

SSP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

I.–IV. - število 
usposabljanj 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Zagotovitev dostopov do elektronskih 
medijev in socialnih omrežij policistom na 
državni in regionalni ravni za pravočasno 
zaznavanje organiziranja javnih shodov 

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

I.–IV. - število 
dostopov do 
socialnih 
omrežij, 

- število 
neomejenih 
dostopov do 
interneta 

Zagotavljanje varnosti na javnih 
zbiranjih 

UUP GPU v 
sodelovanju s 
PU, UIT GPU 
in MNZ 

2008–2012 

Analiziranje in zbiranje podatkov iz 
različnih virov za proaktivno odzivanje na 
varnostno problematiko, povezano z 
neprijavljenimi oziroma množičnimi javnimi 
shodi  

SSP UUP 
GPU 

I.–IV. - število 
pridobljenih 
informacij 
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Zagotovitev opreme za radijske 
komunikacije (zamenjava avdio kompletov) 
in javnih mobilnih komunikacijskih sredstev 
za posebne policijske enote 

SOTS in SITI  
UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU, 
PU ter UL in 
UFZN 
Sekretariata 
MNZ 

III.–IV. - število 
opremljenih 
PPE PU; 

- število novih 
kosov opreme;  

- delež 
posodobljene 
opreme  
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3. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO IZVAJANJE NALOG POLICIJE ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ S SMRTNIM IZIDOM IN 
HUDIMI TELESNIMI POŠKODBAMI TER POVEČANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA3 
 
 
1. usmeritev: zagotoviti učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, kot 

jih določa Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011  
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Izvajanje preventivnih aktivnosti 
za povečanje prometne varnosti 

UUP GPU v 
sodelovanju s 
PU in zunanjimi 
ustanovami 

2008–2012 Izvajanje preventivnih aktivnosti, 
povezanih z vožnjo enoslednih vozil 

SPP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

I.–III. - število 
izvedenih 
preventivnih  
aktivnosti  

Razvoj novih metodologij 
nadzora prometa na vseh vrstah 
cest 

UUP GPU 2008–2012 Nadgradnja in posodobitev obstoječega 
sistema nadzora s stacionarnimi merilniki 
hitrosti 

SPP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
SOTS UIT 
GPU in DRSC

I.–IV. - število 
posodobljenih 
stacionarnih 
merilnikov  

Uvajanje sodobnih tehničnih 
sredstev za nadzor prometa 
(merilniki hitrosti, alkohola in 
varnostne razdalje ter 
stacionarni merilniki hitrosti) 

UIT in UUP 
GPU 

2008–2012 Sodelovanje v projektu za vzpostavitev 
sektorskega merjenje hitrosti na 
avtocestah in stacionarnega merjenja na 
državnih cestah 

SPP UUP in 
UIT GPU ter 
MZP, DARS 
in AVP 

I.–IV. - oblike 
izvedenih 
aktivnosti za 
vzpostavitev 
sistema,  

- število  
stacionarnih 
merilnikov 
hitrosti  

                                                           
3 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: število izvedenih ukrepov za povečanje varnosti cestnega prometa; število preventivnih in drugih dejavnosti policije. 
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Preizkušanje, uvajanje in začetek uporabe 
sodobnih tehničnih sredstev in sistemov za 
nadzor prometa 

SOTS UIT 
GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

I.–IV. - število 
preizkušenih 
sistemov, 

- število 
uvedenih 
sistemov 

Avtomatizacija obdelave 
plačilnih nalogov za 
prekoračitve hitrosti 

UIT in UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

2012 Vzpostavitev sistema avtomatske 
obdelave podatkov iz merilnikov hitrosti na 
PU 

SPP UUP 
GPU v 
sodelovanju s 
SRA UIT 
GPU in PU 

I.–IV. - vzpostavitev 
sistema v PU 

Priprava ciljev in podciljev v obdobnem 
načrtu za aktivnosti, ki jih bo izvajala 
policija 

SPP UUP 
GPU in AVP v 
sodelovanju z 
drugimi 
subjekti 

I.–IV. - pripravljen 
obdobni načrt 

Obdobni načrt za zagotavljanje 
varnosti cestnega prometa za 
obdobje 2012–2013 

UUP GPU v 
sodelovanju s 
PU, AVP in 
drugimi subjekti

2012–2013 

Opravljanje nalog, ki se nanašajo na 
najšibkejše udeležence v prometu (pešci, 
kolesarji, motoristi in starejši udeleženci), 
neprilagojeno hitrost, neuporabo 
varnostnega pasu in alkoholiziranost 
voznikov, na varnost v začetku šolskega 
leta ter na cestne prehode čez železniško 
progo 

SPP UUP 
GPU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
aktivnostih po 
ciljnih skupinah 
oziroma 
področjih 

Spremljanje in analiziranje 
stanja varnosti cestnega 
prometa 

UUP GPU  2012 Analiza o stanju varnosti v cestnem 
prometu 

SPP UUP 
GPU in PU 

II. - izdelana 
analiza,  

- prilagoditev 
ukrepov in 
oblik dela 
ugotovitvam 
analize 
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2. usmeritev: izvajati kontrolo prometa tudi na avtocestah ter druge preventivne in represivne ukrepe na avtocestnih postajališčih in bencinskih 
servisih  

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Operacionalizacija izvajanja 
nalog na avtocestnem križu  

UUP GPU  2012 Posodobitev nadzora prometa na 
avtocestnem križu 

SPP UUP 
GPU, DARS 
in PU 

I.–IV. - uvedba 
usklajenega, 
kombiniranega 
nadzora (za 
vsa področja 
dela policije) 

Sodelovanje pri vzpostavitvi in delu centra 
za nadzor prometa 

SPP UUP in 
UIT GPU, UL 
Sekretariata 
MNZ, DARS, 
MZP ter AVP 

I.–IV. - oblike 
sodelovanja 

Izboljšanje kakovosti nadzora 
prometa na avtocestnem križu 

UUP GPU 2010–2012 

Sodelovanje pri poskusnem nadzoru 
preobremenjenih tovornih vozil na 
avtocestah 

SPP UUP in 
UIT GPU, UL 
Sekretariata 
MNZ, DRSC 
ter Cestel 

I.–IV.  - oblike 
sodelovanja 
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4. strateški cilj: VAROVANJE DRŽAVNE MEJE, PREPREČEVANJE NEDOVOLJENIH MIGRACIJ IN IZVAJANJE SCHENGENSKEGA PRAVNEGA 
REDA4 

 
 
1. usmeritev: izpolnjevati zahteve, ki pogojujejo izvajanje schengenskega pravnega reda in izvajati ukrepe za učinkovit nadzor schengenske meje    
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Prehod na schengenski 
informacijski sistem druge 
generacije (SIS II) 

UIT GPU 2008–2013 Prilagoditve nacionalnega informacijskega 
sistema in povezava s centralnim 
schengenskim informacijskim sistemom 

SRA in SITI 
UIT GPU 

I.–IV. - izvedeno 
globalno  
testiranje, 

- izvedeno 
testiranje 
preklopa na 
rezervni 
centralni 
sistem, 

- izvedeno 
testiranje 
SIRENE 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: število nedovoljenih prehodov čez državno mejo; število oseb, ki so jih na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili tuji 
varnostni organi; razmerje med številom prijetih oseb na meji in številom oseb, prijetih v notranjosti; število kosov zaseženega orožja, prepovedanih drog in ukradenih vozil na 
meji; število ugotovljenih ponarejenih potnih listin in število zavrnjenih oseb na meji. 
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Vzpostavitev nacionalnega 
koordinacijskega centra 
EUROSUR v Republiki Sloveniji 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in 
PU Koper 

2011–2015 Priprave za umestitev nacionalnega 
koordinacijskega centra EUROSUR na 
Postaji pomorske policije Koper 

SMP UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT in SGDP 
GPU, PU 
Koper ter 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - vzpostavljene 
tehnične 
rešitve za 
prenos 
informacij, 

- sprememba 
akta o notranji 
organizaciji, 
sistemizaciji, 
delovnih 
mestih in 
nazivih v policiji 

Izvedba seminarja za schengensko 
evalvacijo za SIS SIRENE in policijsko 
sodelovanje v okviru Cepola ter izvedba 
testne evalvacije v Sloveniji 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP in PA 
GPU 

I. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
odpravljenih 
pomanjkljivosti   

Izvedba usposabljanj uporabnikov SIS 
SIRENE 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP in PA 
GPU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Izvedba schengenske evalvacije 
na področju policijskega 
sodelovanja, nadzora meje in 
SIS SIRENE 

UUP, UKP, 
UIT, SGDP in 
PA GPU, 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ ter PU 

2010–2013 

Priprave na obiske evalvacijskih skupin v 
Republiki Sloveniji v letu 2013  

UUP, UKP, 
UIT, PA in 
SGDP GPU, 
PU ter DMI,  
SEZMS in 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - realizacija 
sklepov 
delovne 
skupine   
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Priprava projekta za dolgoročno rešitev 
problematike sistemskih prostorov ITSP 
 

I.–IV. 
 

- pripravljen 
projekt, 

- zagotovljena 
skladnost s 
standardi za IT 
sistemske 
prostore 

Izvedba nujnih ukrepov za ureditev 
sistemskih prostorov ITSP za uspešno 
izvedbo schengenske evalvacije 

UL 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I.–IV. 
 

- uspešna 
izvedba 
schengenske 
evalvacije v 
Sloveniji 

   

Sodelovanje strokovnih služb pri obiskih 
evalvacijskih skupin v Sloveniji leta 2012 
na področju policijskega sodelovanja, 
zračnih in morskih meja 

UUP, UKP, 
UIT, SGDP in 
PA GPU, PU 
ter UUČV 
Sekretariata 
MNZ 

IV. - poročila 
evalvacijskih 
komisij po 
področjih  

Prilagoditev infrastrukture na 
mejnih prehodih zaradi vstopa 
Republike Hrvaške v Evropsko 
unijo  

UUP GPU in 
Sekretariat 
MNZ 

2012–2013 Ustanovitev delovne skupine MNZ in 
opredelitev ustreznih ukrepov za 
prilagoditev infrastrukture na mejnih 
prehodih 

UUP GPU in 
Sekretariat 
MNZ, CURS 
in MJU 

IV. - ustanovitev 
delovne 
skupine, 

- število in vrsta 
aktivnosti, 

- izvajanje 
sklepov 
delovne 
skupine 
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2. usmeritev: posvetiti posebno pozornost preprečevanju nedovoljenih migracij in čezmejne organizirane kriminalitete v skladu z dvostranskimi 
sporazumi in v sodelovanju s policijami sosednjih držav 

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Izboljšanje ravni ozaveščenosti 
policistov o žrtvah trgovine z 
ljudmi in nezakonitega 
zaposlovanja 

UUP, UKP in 
PA GPU 

2011–2012 Načrtovanje in izvedba ciljno usmerjenih 
poostrenih nadzorov 

SMP UUP in 
UKP GPU ter 
PU 

I.–IV. - število 
izvedenih 
poostrenih 
nadzorov, 

- vrsta in število 
ukrepov  

 
 



Načrt dela policije za leto 2012                                                      

 25

5. strateški cilj: ORGANIZIRANOST POLICIJE, KI OMOGOČA UČINKOVITO VODENJE IN IZVAJANJE NALOG5 
 
 
1. usmeritev: proučiti dosedanjo organiziranost in optimizirati število policijskih postaj, policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot 

Generalne policijske uprave, preučiti dosedanjo organiziranost dežurnih služb in operativno-komunikacijskih centrov, pripraviti 
predloge optimalnih prostorskih in kadrovskih rešitev in zagotoviti postopno uvajanje sprejetih rešitev  

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog in 

sodelujoči 
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Proučitev dosedanje 
organiziranosti policije na 
državni in regionalni ravni 

SGDP v 
sodelovanju z 
NOE GPU, 
UUČV 
Sekretariata 
MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami 

2008–2012 Analiza učinkov reorganizacije policije na 
državni in regionalni ravni 

SRSN SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

I.–III. - izvedena 
analiza, 

- implementacija 
ugotovitev  

Analiza organizacije dežurne službe SRSN SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

I.–II. - izdelana 
analiza 

Racionalizacija dežurstva na 
policijskih postajah in dežurnih 
služb generalne policijske 
uprave 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
UUP, UKP in 
UIT GPU, UL 
Sekretariata 
MNZ in PU 
 

2008–2012 

Uvedba kamer visoke ločljivosti  in 
spominskih medijev brez vrtljivih 
mehanskih delov na videonadzornih 
sistemih 

SOTS UIT GPU  I.–IV. - število novih 
HD kamer,  

- število novih 
spominskih 
medijev 

Učinkovito spremljanje 
izpopolnjevanj in usposabljanj 

PA v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

2012 Nadzor vsebine in izvedbe programov CIU PA GPU I.–IV. - število 
izvedenih 
nadzorov 

                                                           
5 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: povečanje deleža policistov, ki operativno delujejo na terenu; zmanjšanje obremenjenosti policistov z administrativnimi opravili; 
zmanjšanje odsotnosti policistov zaradi poškodb pri delu; izboljšanje rezultatov opravljenih preizkusov strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti; zagotovljena 
primerna oprema in tehnična sredstva za delovanje. 
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Izboljšanje standardov 
varovanja določenih oseb in 
objektov  

UPS GPU 2010–2012  Prenovitev koncepta varovanja varovanih 
oseb, prostorov in objektov ob zaznani 
grožnji za napad 
 

CVZ UPS GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

I.–IV. - izdelana 
analiza, 

- priprava taktike 
in metodike 
dela, 

- implementacija 
sprejetih 
rešitev v načrte 
varovanj 

 
 
2. usmeritev: na varnostne pojave in zahteve skupnosti se odzivati s spremenjeno vlogo vodje policijskega okoliša in jo opredeliti v podzakonskih 

predpisih ter prilagoditi podzakonske predpise za zagotovitev večje fizične navzočnosti policistov na terenu in neposredne 
odgovornosti komandirja policijske postaje in direktorja policijske uprave za varnost na območju policijske postaje in policijske 
uprave  

 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Sprememba strategije policijskega dela v 
skupnosti 

SPPP SGDP  
GPU v 
sodelovanju z 
DS 

IV. - izvedena 
sprememba 

Razvijanje novih metod dela 
policije v lokalni skupnosti 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU  

2008–2012 

Analiza delovanja Mobilne PP s predlogi 
za izboljšanje dela 

SPPP SGDP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

III. - izdelana 
analiza, 

- evalvacija 
projekta 

Razvijanje preventivnih 
projektov 

SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

2008–2012 Razširitev preventivnih projektov kot dobrih 
praks iz posameznih PU v druge PU 

SPPP SGDP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU 

III.–IV. - število 
uvedenih praks 
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Organizacija posvetov o varnosti s 
predstavniki lokalnih skupnosti 

SPPP SGDP 
v sodelovanju 
s PU 

II.–IV.  - število 
posvetov 

Razvijanje partnerskega odnosa 
z lokalnimi skupnostmi in 
drugimi subjekti, ki zagotavljajo 
varnost 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
NOE GPU 

2009–2012 

Sodelovanje pri izvedbi raziskovalnega 
projekta Občutek ogroženosti in vloga 
policija pri zagotavljanju varnosti na lokalni 
ravni (CRP V5-1038) 

SPPP in 
SRSN SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU, 
PU, PP, 
DPDVN MNZ 
in zunanjim 
izvajalcem 

I.–IV. - izdelana 
metodologija 
merjenja 
občutka 
ogroženosti 

 
 
3. usmeritev: zagotoviti učinkovito uporabo in izrabo opreme in tehničnih sredstev, ki povečujejo učinkovitost dela in zagotavljajo večjo varnost 

policistov pri delu 
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Nadaljnja posodobitev policijske uniforme I.–IV. Spremljanje in posodabljanje 
standardov za materialno-
tehnična sredstva in opremo 
policistov 

UL Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU 

2008–2012 

Posodobitev tehnične specifikacije za 
obutev, ki pripada k policijski uniformi 

UL 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU 

I.–IV. 

- število 
uspešnih 
testiranj nove 
opreme, 

- število kosov 
nove opreme v 
uporabi 

Posodobitev klicnih centrov in 
nadgradnja sistema interventnih 
klicev na telefonsko številko 113 

UPS GPU in 
UIT GPU 
 

2008–2012 Prenova aplikativne podpore in  
telekomunikacijskega sistema za sprejem 
interventnih klicev na telefonsko številko 
113 

SRA in SITI 
UIT GPU v 
sodelovanju z 
OKC UPS 
GPU 

I.–II. - izvedena 
prenova 
klicnega centra 
113 
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Uvedba aplikacije E-faks II. - implementirana 
aplikacija 

Postavitev strežnika Open GIS in spletne 
aplikacije za prikaz podatkovnih plasti 

IV. - implementacija 
strežnika in 
aplikacije v 
delo OKC 

Izdelava spletne aplikacije GIS v »oblaku« 
s prikazom podatkov ISPP za javnost 

IV. - izdelana 
aplikacija 

Uvedba novih aplikacij za 
učinkovitejše delo OKC in 
policije 

UPS GPU 2012 

Izdelava spletne aplikacije za preprostejšo 
in hitrejšo poizvedbo iz baze DDOKC z 
možnostjo prikaza v GIS 

OKC UPS 
GPU 

IV. - izdelana 
aplikacija 

 
 
4. usmeritev: izdelava in implementacija strateškega načrta ITS za zagotavljanje optimalne organizacije in vsebine dela  
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Preverjanje podatkov o osebah in vozilih 
preko terminalov Tetra: programiranje 
radijskih terminalov za dodatno 
funkcionalnost, priprava navodil in 
usposabljanje uporabnikov 

SRA, SOTS 
in SZP UIT 
GPU 

I.–II. - uvedba  
aplikacije v 
delo policije, 

- število 
pripravljenih 
terminalov, 

- število 
usposobljenih 
uporabnikov 

Informacijsko- 
-telekomunikacijska podpora 
policijskemu delu 

UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP in UKP 
GPU 

2008–2012 

Izboljšanje uporabe mobilnega videa (MV) 
za operativni štab policije 

SOTS UIT 
GPU 

II.–III. - dodatna 
območja 
uporabe MV v 
akcijskem 
vozilu 



Načrt dela policije za leto 2012                                                      

 29

Opremljanja vozil policije z aplikacijo 
GPS/AVL 

SOTS UIT 
GPU 

I.–IV. - število 
vključenih 
terminalov 
TETRA v GPS 
policije 

Varovanje informacijsko- 
-telekomunikacijskega sistema 
policije 

UIT GPU 2012–2014 Izboljšanje zaščite podatkov v ITSP  SZP UIT GPU I.–IV. - zmanjšanje 
števila 
varnostnih 
incidentov, 

- posodobljeno 
vmesno 
varnostno 
območje 

 
 
5. usmeritev: zagotoviti visoko raven potrebnih znanj in usposobljenosti policistov in vodstvenega kadra ter nameniti posebno pozornost 
usposabljanju novo zaposlenih 
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Priprava pregleda in predloga finančnih in 
materialnih rešitev 

I.–II. - pripravljen 
predlog 

Priprava predloga sistemskih rešitev za 
raziskovalno dejavnost v policiji 

I.–II. - pripravljen 
predlog 

Priprava pregleda in predloga kadrovskih 
in delovnopravnih rešitev 

PA GPU in 
medresorska 
delovna 
skupina 

I.–II.  - pripravljen 
pregled in 
predlog 

Priprava sistemskih rešitev na 
področju izobraževanja, 
usposabljanja in raziskovalne 
dejavnosti v policiji 

PA GPU in 
medresorska 
delovna 
skupina 

2010–2012 

Priprava dogovorov/sporazumov z 
izobraževalnimi institucijami, ki posredujejo 
policijskemu poklicu komplementarna 
znanja 

PA GPU v 
sodelovanju z 
izobraževal-
nimi 
institucijami 

I.–IV. - število 
sklenjenih 
dogovorov 
oziroma 
sporazumov 
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Nadgradnja delovanja 
jezikovnega centra policije 

PA GPU 2008–2012 Priprava e-predmeta v okviru e- 
-izobraževanja  

VPŠ PA GPU I.–IV.  - število 
pripravljenih e-
-učilnic 

Nadgradnja taktične izvedbe postopkov 
policistov v aktivnih strelskih in podobnih 
smrtonosnih situacijah (AMOK ipd.) ter 
izvedba usposabljanja policistov 

SPPP SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU in 
PU   

II.–III.  - sprememba 
izvedbe 
postopka, 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Izpopolnjevanja in usposabljanja policistov 
za izvajanje pooblastil s praktičnim 
postopkom in samoobrambo 

SPPP SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU in 
PU 

I.–IV. 
 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Usposabljanja policijskih vodij in članov 
komisij za presojo zakonitosti in 
strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter 
aktivnosti, ki jih za preiskovanje in 
dokumentiranje mučenja, določa 
Istanbulski protokol 

SPPP SGDP 
GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU 

I.–II. - število 
usposabljanj, 

- število 
usposobljenih 
policistov 

Preverjanje strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti policistov 

SPPP SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU in 
PU 

I.–IV. - število 
preverjenih 
policistov, 

- število 
uspešnih na 
preizkusu 

Zagotavljanje pogojev za 
strokovno uporabo prisilnih 
sredstev, drugih pooblastil in 
praktične izvedbe postopkov 

SGDP GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU, UL 
Sekretariata 
MNZ in PU 

2008–2012 

Priprava novega Pravilnika o policijskih 
pooblastilih po sprejetju Zakona o nalogah 
in pooblastilih policije 

SPPP SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU in 
MNZ 

IV. - sprejem 
pravilnika, 

- uporaba v 
praksi 

Prenova programov 
izpopolnjevanj in usposabljanj 

PA v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

2008–2012 Prenova programov usposabljanj in 
izpopolnjevanj skladno s sprejetim 
standardom strokovnih znanj, spretnosti in 
veščin za delovna področja in delovna 
mesta 

CIU PA GPU I.–IV. - število 
izdelanih 
programov po 
novi 
metodologiji 
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Digitalizacijo in objava e-gradiv (digitalna 
knjižnica)  

SVP in CIU 
PA GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I.–IV. - zagotovljena 
programska 
oprema, 

- število 
objavljenih e- 

-gradiv 
Zagotovitev programske opreme in 
opreme za pripravo e-gradiv  

UIT GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU 

I.–IV. - inštalacija in 
nadgradnja 
programske 
opreme in 
vsebine 
programov  

Vzpodbujanje izvajalcev in udeležencev k 
uporabi e-orodij 

SVP in CIU 
PA GPU  

I.–IV. - število 
uporabnikov 

Vzpostavitev sistema učenja na 
daljavo 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

2008–2012 

Vzpodbujanje uporabnikov k sodelovanju s 
partnerskimi organizacijami (Cepol in 
Frontex) pri e-učenju 

SVP in CIU 
PA GPU  

I.–IV. - število 
uporabnikov 

Izboljšanje strokovne 
usposobljenosti uslužbencev, ki 
sodelujejo v disciplinskih 
postopkih ter postopkih za 
redno in izredno odpoved 
delovnega razmerja 

UUČV 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU in 
PU 

2012 Priprava gradiva in izvedba usposabljanja UUČV 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU in 
PU 

III. - izdelano 
gradivo, 

- število 
udeležencev 
usposabljanja 

Organizacija in izvedba 
usposabljanj pod okriljem 
Cepola, Frontexa in Sepe 

PA GPU v 
sodelovanju z 
NOE GPU 

2012 Organizacija, izvedba in napotitev na 
usposabljanja Cepola, Frontexa in Sepe 

CIU PA GPU 
v sodelovanju 
s Cepolom, 
Sepo in 
Frontexom 
 

I.–IV. - število 
izvedenih 
usposabljanj v 
Sloveniji, 

- število 
udeležencev 
na 
usposabljanjih 
v tujini 

 
 



Načrt dela policije za leto 2012                                                      

 32

6. usmeritev: izdelati sistem merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja enot, ki jih ne bo obremenjeval z dodatnim zbiranjem podatkov  
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Prenova nadzorne dejavnosti v 
policiji 

PU Ljubljana v 
sodelovanju s 
SGDP in UUP 
GPU, PU Krško 
in PU Maribor 

2010–2012 Evalvacija izvajanja nadzora v policiji po 
novih pravilih 

SNNV SGDP 
v sodelovanju 
s SRSN 
SGDP in 
drugimi NOE 
GPU ter PU  

I. - izvedena 
evalvacija, 

- predlogi za 
spremembo 
pravil 

Izvedba usposabljanja nosilcev poslovne 
odličnosti iz policijskih enot 

SRSN SGDP 
GPU v 
sodelovanju z 
izbranimi 
policijskimi 
enotami 

I.–II. - 20 na novo 
usposobljenih 
presojevalcev 
poslovne 
odličnosti 

Posodobitev in poenotenje meril 
za ocenjevanje dela policijskih 
enot 

SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, PU in 
zunanjimi 
ustanovami 

2008–2012 

Uvajanje novega modela Committed to 
use of CAF 

SRSN SGDP 
GPU in MJU 

I.–IV. - število 
zavezanih 
uporabnikov 
CAF s 
pridobljenimi 
certifikati 

Optimizacija kadrovskih 
procesov 

UUČV 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU in 
PU 

2008–2012 Prenova postopka za varnostno 
preverjanje po Zakonu o nalogah in 
pooblastilih policije v izbirnih postopkih 

UUČV 
Sekretariata 
MNZ v 
sodelovanju s 
SGDP GPU 

IV. - prenovljen 
postopek 
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Sodelovanje pri ciljnem 
raziskovalnem programu 
Konkurenčnost Slovenije 2006– 
–2013 

MNZ v 
sodelovanju z 
NOE GPU 

2011–2012 Sodelovanje pri raziskovalnem projektu 
Vzpostavitev sistema merjenja 
učinkovitosti, uspešnost in kakovosti v 
slovenski policiji (CRP V5-1037) 

SRSN SGDP 
v sodelovanju 
z drugimi 
NOE GPU, 
PU, PP, 
DPDVN MNZ 
in zunanjim 
izvajalcem 

I.–IV. - izvedena 
spletna anketa 
o zadovoljstvu 
zaposlenih v 
policiji, 

- predstavitev 
ugotovitev 
CRP, 

- izdelan 
sistem/model 
merjenja, 

- izveden pilotski 
projekt 
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6. strateški cilj: KREPITEV UGLEDA POLICIJE6   
 
 
1. usmeritev: vzpodbujati krepitev pripadnosti organizaciji z uresničevanjem poslanstva in vrednot policije, z ustvarjanjem pozitivnega delovnega 

okolja in s skrbjo za zaposlene ter njihov razvoj  
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Usposabljanje članov Odbora za integriteto 
in etiko v policiji ter policijskih zaupnikov in 
psihologov – PSOP za reševanje konfliktov 
v organizaciji 

Odbor, SPPP 
SGDP GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU  

II. - število 
usposobljenih 
za reševanje 
konfliktov 

Analiza odgovorov v letnih pogovorih z 
zaposlenimi in ocenjevalnih listov ter 
pogovori z vodji o ugotovitvah – za 
ozaveščanje in iskanje rešitev 

Odbor, SPPP 
SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

III.–IV. - izdelana 
analiza, 

- število  
pogovorov z 
vodji NOE 
GPU in PU, 

- posvet s 
komandirji  

Nadgrajevanje notranjih 
organizacijskih pravil in etičnih 
norm 

Odbor za 
integriteto in 
etiko v policiji, 
SPPP in SOJ 
SGDP GPU 

2008–2015 

Priprava na izvedbo raziskave o 
organizacijski klimi v letu 2013 

Odbor, SPPP 
SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

IV. - izdelan 
metodološki 
načrt 

 

                                                           
6 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: povečanje deleža izražene pripadnosti policistov organizaciji; povečanje deleža javnosti, ki izraža zaupanje v policijo in njeno delo; dvig 
zadovoljstva zaposlenih z delom, delovnimi razmerami, nagrajevanjem in vodenjem. 
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Izdelava strategije za preprečevanje in 
preiskovanje odklonskih pojavov v policiji 
in vzpostavitev trajnostnega sistema 
notranje varnosti, zlasti za primere, ko so 
pri policistih ali delavcih policije zaznani 
pojavi alkoholizma, družinsko nasilje, 
finančne težave ali nespoštovanje 
varovanja informacij 

I. - izdelan 
dokument 

Priprava akta o pristojnostih in nalogah 
policije pri zagotavljanju notranje varnosti v 
policiji po sprejetju Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji 

ONVI SNNV 
SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

I.–IV. - sprejem akta,  
- začetek 

izvajanja nalog 
iz akta  

   

Priprave na ponovno izvedbo raziskave o 
varovanju človekovih pravic v 2013 

SRSN SGDP 
GPU v 
sodelovanju s 
SPPP SGDP, 
UUP, UKP in 
PA GPU 

III.–IV. - pripravljen 
vzorec, 

- pripravljen 
vprašalnik 

Proučitev uvedbe sistema 
motivacije in nagrajevanja za 
inovativnost, organiziranje in 
izvajanje nalog 

SGDP GPU 2010–2012 Analize dosedanjih razpisov Dobre prakse 
v policiji in njihovega vpliva na spremembe 
dela v policiji 

SRSN SGDP 
GPU 

I.–II. - izdelana 
analiza, 

- implementacija 
ugotovitev pri 
nadaljnjih 
razpisih 

 
 



Načrt dela policije za leto 2012                                                      

 36

2. usmeritev: krepiti ugled policije z objektivnim seznanjanjem notranje in zunanje javnosti 
 

Programi 
Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Čas izvedbe 
programov Naloge Nosilci nalog 

in sodelujoči
Čas 

izvedbe 
nalog 

Kazalci za 
uresničitev 

programov in 
nalog 

Priprava spletnih promocijskih vsebin za 
otroke: objava fotografij policijskega dela 
kot posterjev in/ali ohranjevalnikov zaslona

SOJ SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in SUPG 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - število 
objavljenih 
fotografij na 
internetu 

Priprava in izvedba programa 
komuniciranja z javnostmi z 
različnimi komunikacijskimi 
orodji 

SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

2008–2012 

Izdaja prenovljenih usmeritev za delo na 
področju odnosov z javnostmi 

SOJ SGDP 
GPU 

I.–IV. - izdaja 
usmeritev 

Nadaljnja izdelava predstavitvenih filmov o 
delovnih področjih policije 

SOJ SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 

I.–IV. - izdelan vsaj 1 
predstavitveni 
film 

Organizacija in izvedba projektov za 
promocijo policije in integriteto njenih 
zaposlenih 

SOJ SGDP v 
sodelovanju z 
s SPPP 
SGDP in 
drugimi NOE 
GPU ter PU 

I.–IV. - priprava vsaj 1 
promocijskega 
projekta 

Priprava in izvedba programa 
promocije policije 

SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

2008–2012 

Izdaja revije Varnost SOJ SGDP v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, PU in 
SUPG 
Sekretariata 
MNZ 

I.–IV. - število izdaj  

 



Načrt dela policije za leto 2012                                                  

 37

II. INVESTICIJE PO NAČRTIH RAZVOJNIH PROGRAMOV POLICIJE*  
 
 
Pregled investicij po načrtu razvojnih programov – odhodki proračuna 

   
NRP NOE PP KONTO naziv projekta 2012 

SKUPAJ REDNE INVESTICIJE POLICIJA 20.264.879 
1714-07-0021 MNZ-UL 1226 4201 Finančni lizing za avtomobile  1.522.400 
1714-07-0021 MNZ-UL 6093 4201 Finančni lizing za avtomobile  78.600 
1714-07-0021 MNZ-UL 1236 4201 Finančni lizing za avtomobile  224.000 
1714-07-0021 MNZ-UL 1226 4201 Obnova voznega parka   500.000 
1714-09-1002 UPS-LPE 1226 4201 Nadgradnja in vzdrževanje helikopterjev 420.000 
1714-07-0005 UUP 1226 4202 Sredstva za nadzor prometa 200.000 
1714-07-0020 MNZ-UL 1226 4202 Posebna tehnična sredstva policije 100.000 
1714-11-0002 UPS-UVZ 6093 4202 Oprema za varovane osebe, objekte  50.000 
1714-11-0014 UUP 1226   Pomožna policija 0 

 Temeljna policijska dejavnost - skupaj 3.095.000 
1714-07-0016 UKP 1236 4202 Nadzorni center telekomunikacij  80.000 
1714-11-0008 UKP 1236 4202 Preprečevanje in preiskovanje kriminalitete - inv. 70.000 
1714-11-0006 UKP 1236 4202 Program zaščite prič-kombinirano voz. 50.000 
1714-11-0007 UKP 1236 4202 Zaščita ogroženih delavcev 50.000 

1714-11-0005 NFL 1236 4202 Oprema za krim.-teh. laboratorije (NFL 
laboratorij) 100.000 

Temeljna kriminalistična dejavnost - skupaj 350.000 
1714-05-0002 NFL 1228 4204 NFL objekt  3.000.000 
1714-10-0005 MNZ-UL 1228 4204 PP Gornja Radgona 0 
1714-02-0001 MNZ-UL 1228 4200 Finančni lizing za objekt PP Moste  700.000 
1714-02-0020 MNZ-UL 1228 4204 Finančni lizing za objekt PP Koper  0 
1714-07-0007 UIT 1228 4202 Oprema za zaščito podatkov 
1714-07-0008 UIT 1228 4202 Telekomunikacijska oprema  
1714-07-0009 UIT 1228 4202 Računalniška oprema  

1.480.000 

1714-07-0011 MNZ-UL 1228 4205 Investicijsko vzdrževanje objektov 307.699 
1714-07-0011 MNZ-UL 1228 4204 GOTENICA 
1714-07-0002 MNZ-UL 1228 4202 Oprema poslovnih prostorov 
1714-07-0013 MNZ-UL 1228 4208 Investicijska dokumentacija  
1714-07-0012 MNZ-UL 1228 4206 Urejanje zemljišč  

300.000 

1714-02-0002   1228   Gmajnice   
1714-10-0006 UIT 9612 4202 TETRA 10.405.000 

 Operativna podpora temeljni policijski in kriminalistični dejavnosti - skupaj 16.192.699 
 
 
* Predlagani podatki po posameznih NRP so bili pripravljeni v okviru izhodišča za pripravo 

sprememb proračuna za leto 2012, ki pa ni bil sprejet. 
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Pregled investicij po načrtu razvojnih programov – EU projekti* 

   

NRP NOE PP KONTO naziv projekta 
2012 
SLO 

udeležba 

2012  
EU 

sredstva 

1714-10-0002 UUP-
CT 

9437 
9439 4205 Evropski sklad za vračanje - 2011 25.000 75.000

1714-10-0003 
UUP,
UIT, 
UPS 

9436 
9438 4201, 4202 Sklad za zunanjo meje - 2010 485.450 1.456.249

1714-10-0004 
UUP,
UIT, 
UPS 

9436 
9438 4201, 4202, 4205 Sklad za zunanjo meje - 2011 0 1.051.500

1714-10-1004 UUP 9576 4202 Frontex - upravljanje in 
sodelovanje na zunanjih mejah EU 0 1.000

1714-11-0019 UKP 9892 
8969 4202, 4207 OLAF-CRP 80.581 76.000

1714-11-0020 SGD
P 

9892 
8969 4202 Uradnik za zvezo RIM 309 1.237

1714-12-0002 
UUP,
UIT, 
UPS 

9436 
9438 4202, 4205 Sklad za zunanjo meje - 2012 0 300.000

1714-12-0004 NFL 9892 
8969 4202 SCAFIS PRUM 35.840 408.576

EU projekti - skupaj  627.180 3.369.562
 
 
* Sredstva za slovensko udeležbo v sprejetem proračunu za leto 2012 niso zagotovljena, višina 

načrtovanih sredstev pa ni bila v celoti zagotovljena niti v predlogu sprememb proračuna za 
leto 2012, ki ni bil sprejet. 
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SEZNAM KRATIC  
 

Policija 

GPU Generalna policijska uprava PA GPU Policijska akademija 
NOE GPU Notranje organizacijske enote generalne policijske uprave VPŠ PA Višja policijska šola 
SGDP GPU Služba generalnega direktorja policije  CIU PA Center za izpopolnjevanje in usposabljanje 
SRSN SGDP Sektor za razvoj in sistemske naloge SVP Sektor za varovanje in podporo 
SPPP SGDP Sektor za policijska pooblastila in preventivo UIT GPU Urad za informatiko in telekomunikacije 
SNNV SGDP Sektor za nadzor in notranjo varnost SRA UIT Sektor za razvoj aplikacij 
 ONVI SNNV SGDP Oddelek za notranjo varnost in integriteto SOTS UIT Sektor za operativno-tehnične sisteme 
SOJ SGDP Sektor za odnose z javnostmi SITI UIT Sektor za ITK infrastrukturo 
UUP GPU Uprava uniformirane policije SZP UIT Sektor za zaščito ITK sistemov in podatkov 
SSP UUP Sektor splošne policije PU Policijska uprava 
SPP UUP Sektor prometne policije  SKP PU Sektor kriminalistične policije 
SMP UUP Sektor mejne policije SUP PU Sektor uniformirane policije 
UKP GPU Uprava kriminalistične policije PPE PU Posebna policijska enota 
NFL GPU Nacionalni forenzični laboratorij PP Policijska postaja 
UPS GPU Uprava za policijske specialnosti LKS Lokalne kriminalistične skupine 
CVZ UPS Center za varovanje in zaščito   
SE UPS Specialna enota ISPK Informacijski sistem s področja kriminalitete 
OKC UPS Operativno-komunikacijski center ITSP Informacijski in telekomunikacijski sistem policije 

 
 

Ministrstvo za notranje zadeve 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve Sekretariat MNZ  
  
DMI MNZ Direktorat za migracijo in integracijo 

SUPG Sekretariat 
MNZ Služba za upravno poslovanje in grafiko 

DPDVN MNZ Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 
SEZMS MNZ Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje 

UFZN Sekretariat   
MNZ Urad za finančne zadeve in nabavo 

  
  

UL Sekretariat   
MNZ Urad za logistiko 

  
  

UUČV Sekretariat  
MNZ               Urad za upravljanje s človeškimi viri 
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Zunanje ustanove oziroma organizacije 

Arnes Akademska in raziskovalna mreža Slovenije MF Ministrstvo za finance 
ATVP Agencija za trg vrednostnih papirjev MJU Ministrstvo za javno upravo 
AVP Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
Cepol Evropska policijska akademija MP Ministrstvo za pravosodje 
CURS Carinska uprava Republike Slovenije MŠŠ Ministrstvo za šolstvo in šport 
DARS Družba za avtoceste Republike Slovenije MVZT Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
DRSC Direkcija Republike Slovenije za ceste MZ Ministrstvo za zdravje 
DT Državno tožilstvo MZP Ministrstvo za promet 
DURS Davčna uprava Republike Slovenije NVO Nevladne organizacije 
EU Evropska unija Sepa Srednje evropska policijska akademija 

SI-CERT Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih Frontex Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih 
mejah držav članic Evropske unije SURS Statistični urad Republike Slovenije 

GS Interpol Generalni sekretariat Interpola TVO Tuji varnostni organi 
INCB OZN Mednarodni nadzorni svet za droge pri Združenih narodih UK Urad za kemikalije 
IRSD Inšpektorat Republike Slovenije za delo UNP Urad za nadzor proračuna 
KPK Komisija za preprečevanje korupcije UPPD Urad za  preprečevanje pranja denarja 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve VDT Vrhovno državno tožilstvo 

  
 

Druge kratice 

CAF Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju NRP Načrt razvojnega programa 
EUROSUR Evropski sistem nadzorovanja meja PP Proračunska postavka 
    

  


