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Na podlagi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2013–2017, usmeritev in 
obveznih navodil za pripravo načrta dela policije za leto 2013, ki jih je izdal minister za notranje 
zadeve (dok. št. 007-392/2012/1 (141-02), 26. 9. 2011), so v okviru strateških ciljev in 
programov načrtovane naloge, ki bodo izvedene v 2013, njihova podlaga, nosilci in sodelujoči, 
čas izvedbe in kazalniki uresničitve nalog.  
 
V okviru 7 strateških ciljev je oblikovanih 22 programov, v okviru katerih je načrtovanih 107 
nalog. 
 
Drugi del letnega načrta sestavlja načrt opreme in investicij. 
 
Načrt dela policije za leto 2013 je pripravljen skladno z določbami 3. člena Pravilnika o 
usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 97/2004). Je podlaga za pripravo letnih načrtov 
dela policijskih enot.  
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1. STRATEŠKI CILJ: PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ 

 

 

  

Program 1.1 Izboljšanje odkrivanja in preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj z veliko premoženjsko 
škodo, korupcije, hudih in organiziranih oblik kriminalitete ter kaznivih dejanj zoper premoženje 

Naloga 1.1.1 Prednostna obravnava kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, zlasti na škodo bank 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (1.1.): 
Policija naj pri preiskovanju gospodarske kriminalitete in korupcije prednostno obravnava 
kazniva dejanja na škodo proračunskih sredstev, finančnih sredstev EU, gospodarskih družb 
s kapitalskimi naložbami RS (kot npr. bank v državni lasti) ter kazniva dejanja katerih storitve 
so osumljeni nosilci javnih funkcij. Poudarek naj bo na obravnavi zadev, ki posledično 
generirajo veliko premoženjsko korist, in sicer z integriranim izvajanjem finančnih preiskav za 
izsleditev in zavarovanje takšne koristi. S tem namenom naj v okviru sodelovanja z drugimi 
državnimi organi in institucijami z Računskim sodiščem sklene ustrezen akt o medsebojnem 
sodelovanju; 

sklep vlade, št. 40300-6/2012/5, 12. 7. 2012; 
usmeritve in obvezna navodila, št. 13/2012 za prednostno vodenje 
predkazenskega postopka; 
akcijski načrt za uresničevanje strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v 
RS 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
policijske uprave, državno tožilstvo, ministrstvo za finance in komisija za 
preprečevanje korupcije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete 

2. število in delež kaznivih dejanj na škodo bank glede na vsa obravnavana kazniva dejanja gospodarske 
kriminalitete 

3. število ustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin 

Naloga 1.1.2 Usposabljanja preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada za delo na ozkih 
strokovnih področjih ter policistov in kriminalistov za preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.1.); 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
večje število odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU PA in policijske enote 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj 

2.  število usposobljenih kriminalistov in policistov 

Naloga 1.1.3 Kadrovska popolnitev Nacionalnega preiskovalnega urada 

Podlaga letna usmeritev MNZ (1.1.). 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP in MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedena kadrovska popolnitev  
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Naloga 1.1.4 Sklenitev sporazumov za prednostno in učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj na škodo finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske Unije z uradom za nadzor 
proračuna in računskim sodiščem, uradom za varstvo konkurence za učinkovitejše in uspešnejše 
odkrivanje kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete ter inšpektoratom za delo za učinkovitejše 
preiskovanje kaznivih dejanj delovne in socialne zakonodaje 

Podlaga 

letni usmeritvi MNZ (1.1.) in (1.3.): 
Okrepi naj preiskovanje hujših oblik kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno 
varnost ter pristopi k aktivnejšemu sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami; 

kazalnik učinkovanja programa (1.): 
rezultati izvajanja strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v RS 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU SGDP, MNZ, urada za nadzor proračuna in za varstvo konkurence, računsko 
sodišče in inšpektorat za delo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sklenjen sporazum z uradoma za nadzor proračuna 

2. sklenjen sporazum z računskim sodiščem 

3. sklenjen sporazum z uradom za varstvo konkurence 

4. sklenjen sporazum z inšpektoratom za delo 

Naloga 1.1.5 Priprava smernic za učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj 
ter hujših oblik kaznivih dejanj s področja delovne in socialne zakonodaje na podlagi opravljene analize 

Podlaga 
letni usmeritvi MNZ (1.1. in  (1.3.); 
kazalnik učinkovanja programa (2.); 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljene smernice za odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj 

2. izdelana analiza 

3. pripravljene smernice za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj s področja delovne in socialne 
zakonodaje 

Naloga 1.1.6  Ustanavljanje specializiranih preiskovalnih skupin za preiskovanje kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete in korupcijskih kaznivih dejanj 

Podlaga 

akcijski načrt za uresničevanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v 
RS; 
kazalnik učinkovanja programa (3.): 
večje število pobud za ustanavljanje specializiranih preiskovalnih skupin 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave in državno tožilstvo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število pisnih pobud za ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin 

2. število izdanih sklepov o delovanju specializiranih preiskovalnih skupin 

Naloga 1.1.7  Vzpostavitev mreže kontaktnih točk in izdelava pregleda zakonodajnega okvira za 
ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi   

Podlaga 

projekt Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za 
potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT THB); 
kazalnik učinkovanja programa (6.): 
število prispevkov v EMPACT projektih (trgovina z ljudmi, zahodni Balkan, sintetične droge in 
nezakonite migracije) v sklopu prioritet, ki jih je v okviru političnega cikla EU določil Svet EU 
za pravosodje in notranje zadeve 2011–2013 

Čas izvedbe I.–V. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
MNZ SEZMS, policijske uprave, državno tožilstvo, DCAF, MNZ Bolgarije, Europol 
in Eurojust 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljena mreža in število kontaktnih točk v mreži 

2. pripravljen pregled zakonodajnega okvira 
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Naloga 1.1.8 Implementacija projekta CoPPRa za preprečevanje radikalizacije in rekrutiranja teroristov v 
lokalni skupnosti 

Podlaga projekt CoPPRa 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči SOVA, Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdan/objavljen priročnik 

2. izvedeno usposabljanje 

3. število usposobljenih policistov 

Naloga 1.1.9 Izvedba usposabljanja za vodje policijskih okolišev in kriminaliste ter priprava usmeritev 
za bolj usmerjeno zbiranje kriminalističnih obveščevalnih informacij o nedovoljeni proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, vključno s hidroponičnim gojenjem konoplje 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (1.2.): 
Izvaja naj dejavnosti na prioritetnih področjih kot izhajajo iz "Ocene ogroženosti Republike 
Slovenije s strani organiziranega kriminala 2012", vključno s sprejetjem potrebnih akcijskih 
načrtov; 

slovenska ocena ogroženosti zaradi organiziranih oblik kriminalitete (SiOCTA) 

Čas izvedbe II.–IV. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP, SGDP in PA ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeno usposabljanje 

2. število usposobljenih vodij policijskih okolišev in kriminalistov 

3. izdane usmeritve 

Naloga 1.1.10 Obsežnejše sodelovanje in izmenjava informacij z Europolom, EMCDDA, varnostnimi 
organi držav članic EU in držav na območju zahodnega Balkana pri odkrivanju in preiskovanju zlorab 
prepovedanih drog, zlasti konoplje in kokaina 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (1.2.); 
ocena ogroženosti zaradi organiziranih oblik kriminalitete za EU; 
kazalnika učinkovanja programa (6. in 7.): 
- število prispevkov v EMPACT projektih (trgovina z ljudmi, zahodni Balkan, sintetične 

droge in nezakonite migracije) v sklopu prioritet, ki jih je v okviru političnega cikla EU 
določil Svet EU za pravosodje in notranje zadeve 2011–2013, 

- število skupnih policijskih preiskav v okviru Europola/Eurojusta ter število posredovanih 
informacij v Europolovi analitični datoteki (AWF) in Europolov informacijski sistem (EIS). 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
policijske uprave, varnostni organi držav članic EU in držav na območju zahodnega 
Balkana ter Europol in EMCDDA 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število posredovanih informacij v AWF, EIS in v EMPACT projekt Sintetične droge  

2. število policijskih preiskav z varnostnimi organi držav članic EU in držav na območju zahodnega Balkana 

Naloga 1.1.11 Nadaljnje ustanavljanje delovnih skupin za omejevanje čezmejne kriminalitete in prometa 
s prepovedanimi drogami 

Podlaga letna usmeritev MNZ (1.2.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP in SGDP, OE MNZ in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število ustanovljenih delovnih skupin 

2. večje število odkritih kaznivih dejanj po 186. in 187. členu Kazenskega zakonika 
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Naloga 1.1.12 Povečanje števila vnosov informacij v EIS o tihotapstvu orožja in drugega tihotapskega 
blaga s ciljem identifikacije posameznikov in skupin, odgovornih za tihotapstvo takšnega blaga iz 
območja zahodnega Balkana v EU 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.2.); 
kazalnika učinkovanja programa (6. in 7.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU UUP, DURS, CURS, varnostni organi držav z območja zahodnega Balkana, 
Europol, European Firearms Expert group in Interpol 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število informacij, poročil o uvedenih ukrepih in operativnih ugotovitev za EMPACT projekt Zahodni Balkan 

2. število vnosov v EIS 

3. število identificiranih posameznikov in skupin, odgovornih za tihotapstvo 

Naloga 1.1.13  Pristop in sodelovanje Slovenije v Europolovem analitičnem dosjeju Checkpoint (FCP) za 
nedovoljene migracije 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.2.); 
OCTA in SiOCTA; 
kazalnik učinkovanja programa (7.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP, policijske uprave in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. pristop v FPC 

2. število izmenjanih informacij v okviru FPC 

Naloga 1.1.14  Sodelovanje v Europolovem podprojektu FIMATHU za nezakonite migracije preko 
območja držav zahodnega Balkana 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.2.); 
kazalnik učinkovanja programa (7.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP, policijske uprave in Europol 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih operativnih sestankov 

2. število izmenjanih informacij v okviru podprojekta 

Naloga 1.1.15 Izdelava akcijskega načrta na podlagi ocene ogroženosti zaradi hudih in organiziranih 
oblik kriminalitete 2013 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.2.); 
SOCT in SiSOCTA 

Čas izvedbe X.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan akcijski načrt 

Naloga 1.1.16 Priprava programa dela za preiskovanje premoženjske in avtomobilske kriminalitete 

Podlaga 

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2012–2016; 
kazalnik učinkovanja programa (8.): 
število kaznivih dejanj premoženjske in avtomobilske kriminalitete ter novim oblikam 
prilagojena organizacija in način preiskovanja obeh vrst kriminalitet 

Čas izvedbe I.–IV. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP in UPS OKC 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan program 
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Naloga 1.1.17  Vzpostavitev sistema nadzora elektronskih komunikacij s prestrezanjem pri viru 
komunikacije 

Podlaga 

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2012–2016; 
kazalnik učinkovanja programa (9.): 
večje število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov pri odkrivanju in preiskovanju hudih in 
organiziranih oblik kriminalitete 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči MNZ 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljen sistem nadzora elektronskih komunikacij s prestrezanjem pri viru komunikacije 

2. število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov na področju nadzora elektronskih komunikacij 

Naloga 1.1.18  Kadrovska popolnitev, izvedba usposabljanj in začetek operativnega delovanja mobilnih 
kriminalističnih oddelkov v SKP PU Novo mesto in Kranj 

Podlaga 
akt o spremembi  akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 

nazivih v policiji 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP in PA, MNZ Sekretariat ter policijski upravi Novo mesto in Kranj 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedena kadrovska popolnitev in usposabljanja 

2. število usposobljenih kriminalistov 

3. število izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov za hude in organizirane oblike kriminalitete 

4. število mobilnih operativnih skupin 

5. število poostrenih nadzorov na varnostno obremenjenih območjih in kriminalnih žariščih 

Naloga 1.1.19 Izvajanje nalog na področju pranja denarja skladno z nacionalnim akcijskim načrtom in s 
priporočili MONEYVAL 

Podlaga 
sklep vlade, št. 46000-2/2010/3, 13. 1. 2011; 
nacionalni akcijski načrt za uresničevanje priporočil MONEYVAL 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU SGDP, MNZ, policijske uprave, državno tožilstvo in urad za preprečevanje 
pranje denarja 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta izvedenih nalog 

2. izdelana ocena tveganja za pranje denarja po posameznih kaznivih dejanjih gospodarske kriminalitete 
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Program 1.2 Izboljšanje izvajanja finančnih preiskav, računalniškega preiskovanja in ogledne dejavnosti 

Naloga 1.2.1  Priprava in izvedba programa trimesečnega usposabljanja policistov za kriminalistično 
tehnično obdelavo krajev kaznivih dejanj  

Podlaga 

kazalniki učinkovanja programa (5., 6., 7. in 9.): 
- večji delež ogledov med vsemi opravljenimi ogledi, kjer so bile zavarovane sledi, 
- večji delež ogledov med vsemi opravljenimi ogledi, z identificiranimi osumljenci, 
- večji delež ogledne dejavnosti po standardu ISO 1702, 
- število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter število usposobljenih policistov 

Čas izvedbe I.–XII.  Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU NFL in PA ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejet program 

2. izvedeno usposabljanje 

3. število usposobljenih policistov 

Naloga 1.2.2 Priprava in izvedba programov usposabljanj in izpopolnjevanj za računalniško 
preiskovanje ter njihova izvedba 

Podlaga 

resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2012–2016; 
Kazalniki učinkovanja programa (1. in 9.): 
- poenoteni standardi in optimizirani postopki računalniškega preiskovanja, prilagojeni 

novim informacijskim tehnologijam, 

- število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter število usposobljenih policistov 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU PA in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število sprejetih programov 

2. število usposabljanj in izpopolnjevanj 

3. število usposobljenih policistov 

Naloga 1.2.3  Priprava usmeritev za kakovostnejše postopke zavarovanja in preiskave elektronskih 
naprav in podatkov 

Podlaga 
resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 
obdobje 2012–2016; 
kazalnik učinkovanja programa (1.). 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število poenotenih, standardiziranih ali optimiziranih postopkov digitalne forenzike 

2. število pripravljenih usmeritev 
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Naloga 1.2.4 Uvedba sistemskih izboljšav pri finančnih preiskavah 

Podlaga 

strategija obvladovanja gospodarske kriminalitete v RS; 
kazalniki učinkovanja programa (2., 3. 4. in 9.): 
- nadgrajena aplikacija kaznivih dejanj, ki bo omogočila spremljanje policijskih dejavnosti o 

izvajanju finančnih preiskav, 
- število opravljenih finančnih preiskav in podanih pobud za zavarovanje zahtevkov za 

odvzem premoženjske koristi v razmerju do povzročene premoženjske škode in 
protipravno pridobljenega premoženja, 

- ugotovitve analiz finančnih preiskav 
- število in vrsta izpopolnjevanj in usposabljanj ter število usposobljenih policistov 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UIT in PA 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. nadgrajena aplikacija kaznivih dejanj, ki bo omogočala spremljanje policijske dejavnosti pri finančnih 
preiskavah 

2. izdelan priročnik za izvajanje finančnih preiskav 

3. število usposabljanj 

4. število usposobljenih kriminalistov 

5. število opravljenih finančnih preiskav in podanih pobud za zavarovanje in odvzem protipravno pridobljenega 
premoženja 

Naloga 1.2.5 Izvedba projekta Face Trace na področju fotorobotske dejavnosti 

Podlaga 
projekt Face Trace 
kazalnik učinkovanja programa (8.): 
večje število izdelanih fotorobotov in uvedena sodobnejša računalniška podpora 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izveden projekt 

2. število zahtevkov za izdelavo in število izdelanih fotorobotov 



Načrt dela policije za 2013 

 11 

 

  

Program 1.3 Oblikovanje nacionalnega kriminalističnega obveščevalnega modela  

Naloga 1.3.1 Izdelava ocene ogroženosti Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete 
(SiSOCTA) 

Polaga 
letna usmeritev MNZ (1.6.): 
Nadgradi naj dejavnost kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij po načelih 
obveščevalno vodenega policijskega dela; 

Čas izvedbe I.–IV. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana ocena ogroženosti 

Naloga 1.3.2 Vzpostavitev elektronskega informacijskega središča za varno in učinkovito zbiranje, 
vrednotenje ter izmenjavo produktov kriminalistične obveščevalne dejavnosti 

Podlaga letna usmeritev MNZ (1.6.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljeno elektronsko informacijsko središče na državni in regionalni ravni 

Naloga 1.3.3 Izdelava analize stanja in procesov v kriminalistični obveščevalni dejavnosti 

Podlaga letna usmeritev MNZ (1.6.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 
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Program 1.4 Krepitev preventivne dejavnosti na področju kriminalitete 

Naloga 1.4.1  vzpostavitev informativne podstrani v okviru spletne strani policije o postopkih policije 
pri obravnavi nasilja v družini    

Podlaga 

kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število pripravljenega preventivnega gradiva in dejavnosti s področja kibernetske 
kriminalitete, trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije, nasilja v 
družini ter prometa s prepovedanimi drogami 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP, MNZ in Društvo za nenasilno komunikacijo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljena spletna stran 

Naloga 1.4.2  Posodobitev projekta Policija za otroke – lutkovna predstava 113 

Podlaga kazalnik učinkovanja programa (1.) 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP, MNZ, policijske uprave in Lutke Zajec 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. obnovljene lutke 

2. posodobljena spletna vsebina lutkovne predstave 113 

Naloga 1.4.3  Izdelava preventivnega gradiva za premoženjsko in avtomobilsko kriminaliteto ter 
kriminaliteto, povezano z umetninami 

Podlaga kazalnik učinkovanja programa (1.) 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP ter MNZ Sekretariat SUPG 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelano preventivno gradivo 

Naloga 1.4.4 Ozaveščanje javnosti o problematiki trgovine z ljudmi 

Podlaga 
akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 
2012–2013; 
kazalnik učinkovanja programa (1.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči MNZ SEZMS, policijske uprave in zunanje institucije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število sodelovanj pri usposabljanjih drugih institucij 

2. število tiskovnih konferenc in drugih prispevkov za medije 

Naloga 1.4.5 Identifikacija gospodarskih subjektov, ki so vključeni v promet predhodnih sestavin za 
prepovedane droge in vzpostavitev partnerskega sodelovanja pri preprečevanju zlorab prehodnih 
sestavin za prepovedane droge  

Podlaga 
operativni akcijski načrt EMPACT projekta sintetične droge za leto 2013; 
kazalnik učinkovanja programa (1.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
policijske uprave ter urad za kemikalije ministrstva za zdravje in gospodarski 
subjekti 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan/dopolnjen  seznam gospodarskih subjektov, ki so vključeni v promet predhodnih sestavin za 
prepovedane droge 

2. število srečanj s predstavniki gospodarskih subjektov 
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Program 1.5 Krepitev sodelovanja z državnim tožilstvom, drugimi organi in nevladnimi organizacijami, 
posebej na področju družinskega nasilja, varstva okolja in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 

Naloga 1.5.1 Uresničevanja sporazuma z Vrhovnim državnim tožilstvom o izmenjavi podatkov in 
vzpostavitev elektronskega posredovanja podatkov med policijo ter Vrhovnim državnim tožilstvom in 
okrožnimi državnimi tožilstvi v Sloveniji 

Podlaga 

akcijski načrt za uresničevanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v 
RS; 
kazalnik učinkovanja programa (4.): 
vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov med policijo in državnim tožilstvom ter število 
izmenjanih podatkov 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP in UIT, državno tožilstvo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljena elektronska izmenjava  

2. število izmenjanih podatkov 

Naloga 1.5.2  Usposabljanja, izpopolnjevanja in delovna srečanja na področju nasilja v družini, spolnih 
zlorab otrok in otroške pornografije ter kaznivih dejanj, katerih žrtve so otroci ali mladoletniki 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (1.4.):  
Nadaljuje naj z dejavnostmi za krepitev strokovne usposobljenosti pri odkrivanju in 
preiskovanju nasilja v družini ter kaznivih dejanj katerih žrtve so otroci ali mladoletniki; 

kazalnik učinkovanja programa (2. in 3.): 
večje število delovnih srečanj z zunanjimi institucijami na področju družinskega nasilja, 
spolnih zlorab otrok in otroške pornografije, 
vzpostavljena nacionalna podatkovna baza gradiv o spolnih zlorabah otrok 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 

GPU UUP in PA, MNZ, policijske uprave, državno tožilstvo, ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, za delo,družino in socialne zadeve ter za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, centri za socialno delo in nevladne 
organizacije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj, izpopolnjevanj in delovnih srečanj 

2. pripravljena in izvedena e-učilnica nasilja v družini 

3. število usposobljenih policistov in kriminalistov 

Naloga 1.5.3  Priprava programa aktivnosti za vzpostavitev nacionalne podatkovna baze gradiv o 
spolnih zlorabah otrok 

Podlaga 

kazalnik učinkovanja programa (3.); 
direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 13. 12. 2011 o boju proti 
spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ, zlasti 15. in 22. člen 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU UIT, MNZ, policijske uprave, Interpol in Europol ter informacijski 
pooblaščenec 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan program aktivnosti 

Naloga 1.5.4  Izdelava analize dinamike odkrivanja in preiskovanja mladoletniške kriminalitete 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (1.5.): 
Policija naj zaradi ugotavljanja vzrokov za kontinuirano upadanje obravnavanih kaznivih 
dejanj katerih storitve so osumljeni mladoletniki, do konca leta 2013 izdela analizo dinamike 
odkrivanja in preiskovanja mladoletniške kriminalitete. 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči fakulteta za varnostne vede 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 
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Naloga 1.5.5 Priprava protokola o sodelovanju policije z drugimi inštitucijami (CURS, IRSKGHO, ARSO) 
pri preiskovanju ekološke kriminalitete 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
večje število usklajevalnih sestankov, poostrenih nadzorov in izmenjanih informacij ter izdelan 
operativni načrt medsebojnega sodelovanja na področju ekološke kriminalitete 

Čas izvedbe VI.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP in NFL ter CURS, IRSKGHO in ARSO 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. podpisan(i) protokol(i) 

Naloga 1.5.6  Izvedba usposabljanj na področju varstva okolja 

Podlaga 
strategija dela na področju ekološke kriminalitete; 
kazalnik učinkovanja programa (1.) 

Čas izvedbe IX.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UUP, NFL in UPS OKC ter CURS, IRSKGHO in ARSO 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedeno osnovno usposabljanje za policiste 

2. izvedeno usposabljanje za kriminaliste 

3. število usposobljenih policistov in kriminalistov 
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Program 1.6 Vzdrževanje in širitev akreditacije NFL ter zagon nove laboratorijske infrastrukture 

Naloga 1.6.1 Sodelovanje pri nabavi laboratorijske opreme in pohištva za novozgrajeni NFL 

Podlaga 
način spremljanje kazalnika učinkovanja programa (1.): 
 spremljanje izvedbe javnih naročil 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL  

Sodelujoči MNZ Sekretariat UFZN in UL 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. uspešno izvedeno javno naročilo 

2. vgrajena laboratorijska oprema in pohištvo 

Naloga 1.6.2 Vzdrževanje in popravljanje dokumentacije za ohranjanje akreditiranih metod 

Podlaga 
sklep Sveta EU, št. 2009/205/PNZ, 30. 11. 2009; 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
število akreditiranih metod in področij 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 

Sodelujoči Slovenska akreditacija 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število revidiranih in dopolnjenih dokumentov 

Naloga 1.6.3 Priprava dokumentacije za širitev akreditacije 

Podlaga 
sklep Sveta EU, št. 2009/205/PNZ, 30. 11. 2009; 
kazalnik učinkovanja programa (2.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta dokumentov za metode, ki bodo šele akreditirane 
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Program 1.7 Priprava gradiv za akreditacijo ogledne dejavnosti, skladno s standardom ISO/EIC 17020 in 
smernicami ENFSI 

Naloga 1.7.1 Izvedba usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene v oddelkih kriminalistične tehnike 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (3.): 
število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih kriminalističnih tehnikov 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 

Sodelujoči GPU UKP, policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejet program enomesečnega usposabljanja za pridobitev naziva kriminalističnega tehnika 

2. izdelane usmeritve in izvedeno usposabljanje za poenoten način dokumentiranja ogledov 

3. število usposabljanj in izpopolnjevanj 

4. število usposobljenih kriminalističnih tehnikov 

Naloga 1.7.2 Priprava dokumentacije, ki bo uporabljena v postopkih akreditacije ogledne dejavnosti 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število pripravljenih gradiv za pridobitev akreditacije ogledne dejavnosti 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU NFL 

Sodelujoči GPU UKP in policijske uprave  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta novih, revidiranih in dopolnjenih dokumentov za ogled kraja kaznivega dejanja 

Naloga 1.7.3 Priprava kataloga minimalnih standardov v ogledni dejavnosti, skladno s smernicami 
ENFSI in standardom ISO/EIC 17020 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
število napisanih, nadgrajenih in revidiranih dokumentov ter obrazcev, namenjenih delu 
oddelkov kriminalistične tehnike 

Čas izvedbe VIII.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU NFL 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. objavljen katalog 
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2. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 

Program 2.1 Preprečevanje kršitev in strokovno ukrepanje policije na javnih zbiranjih 

Naloga 2.1.1 Izdelava analize nadzora policije pri varovanju javnih prireditev v nočnih lokalih 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (2.3.): 
Do konca 2. trimesečja naj z namenom ugotavljanja učinkovitosti sistema nadzora izdela 
analizo nadzora policije pri varovanju javnih prireditev v nočnih lokalih; 

kazalnik učinkovanja programa (3): 
ugotovitve analize prekrškov in ukrepov policije na javnih zbiranjih 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 

Naloga 2.1.2 Izdelava analize zaračunavanja stroškov dela policije na javnih prireditvah  

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (3): 
ugotovitve analize prekrškov in ukrepov policije na javnih zbiranjih 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza  

Naloga 2.1.3 Usposabljanje pripadnikov posebne policijske enote za učinkovito in strokovno ukrepanje 
na javnih zbiranjih 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (4): 
število usposabljanj in število usposobljenih policistov PPE za učinkovito in strokovno 
ukrepanje na javnih zbiranjih 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU PA, MNZ Sekretariat UL, policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj  

2. delež usposobljenih policistov PPE 
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Program 2.2 Izboljšanje ukrepanja pri prekrških z elementi nasilja in vandalizma 

Naloga 2.2.1 Implementacija izsledkov analize uspešnosti modela PU Novo mesto za učinkovitejše in 
hitrejšo intervencijo na območjih z večetničnimi skupnostmi  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (2.1.): 
Policija naj v okviru uresničevanje Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje od 
2010-2015 do konca 1. trimesečja izdela analizo modela PU Novo mesto za učinkovitejšo in 
hitrejšo intervencijo na območjih z večetničnimi skupnostmi. Izsledke analize naj upošteva pri 
morebitnem uvajanju te oblike dela na drugih policijskih upravah 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza  

2. implementacija izsledkov analize 

Naloga 2.2.2 Usposabljanje inšpektorjev SUP PU za učinkovitejše izvajanje nadzorstvene funkcije pri 
ugotavljanju dejanskega stanja in postopkih z ugovorom pri obravnavi prekrškov 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (2.2.):  
Izboljša naj strokovnost dela pri obravnavi prekrškov v delu, ki se nanaša na ugotavljanje 
dejanskega stanja, subsumpcijo ugotovljenega dejanskega stanja zakonski normi in postopek 
z ugovorom 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU PA, MNZ Sekretariat UL in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj 

2. število usposobljenih policijskih inšpektorjev 

Naloga 2.2.3 Usposabljanje za delo na večetničnih območjih 

Podlaga 
poglavje 4.6. nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije 
za obdobje 2010-2015 – prioritetno področje 6: osveščanje in boj proti diskriminaciji 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči 
GPU UKP, UUP in UPS, policijske uprave, MNZ Sekretariat, druga ministrstva in 
nevladne organizacije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj 

2. število usposobljenih policistov 
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3. STRATEŠKI CILJ: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU 

Program 3.1 Izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

Naloga 3.1.1 Sodelovanje z drugimi subjekti, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (3.2.): 
Policija naj zaradi krepitve nadzora nad spoštovanjem predpisov v cestnem prometu, pristopi 
k izvajanju skupnih aktivnosti z drugimi subjekti, ki neposredno ali posredno vplivajo na 
cestno prometno varnost (inšpekcijske službe, carina, cestninski nadzorniki, občinski redarji);  

predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022;  
resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 
do 2021 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči 
policijske uprave, ministrstvo za infrastrukturo in prostor, cestninski nadzorniki, 
inšpekcijske službe in občinski redarji  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih skupnih nadzorov 

Naloga 3.1.2  Opravljanje nalog, ki se nanašajo na najšibkejše udeležence v prometu (pešci, kolesarji, 
motoristi in starejši udeleženci), neprilagojeno hitrost, neuporabo varnostnega pasu in alkoholiziranost 
udeležencev v cestnem prometu, na varnost v začetku šolskega leta ter na cestne prehode čez 
železniško progo 

Podlaga 
predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022; 
resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 
do 2021 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči 
policijske uprave, ministrstva za infrastrukturo in prostor, za zdravje, za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter DARS, DRSC, Cestel, AMZS, ZŠAM in 
nevladne organizacije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta izvedenih aktivnostih po ciljnih skupinah oziroma področjih 
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Program 3.2 Izboljšanje nadziranja prometa na avtomobilskih in hitrih cestah  

Naloga 3.2.1 Izvajanje poostrenih nadzorov po metodologiji Pegaz 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (3.1.):  
Policija naj pri izvedbi poostrenih nadzorov ravna skladno z metodologijo, ki zagotavlja večjo 
vidnost policijskega dela na avtocestah in hitrih cestah;  

predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022; 
resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 
do 2021; 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število izvedenih akcij po metodologiji za izvajanje nadzora prometa na avtocestah in hitrih 
cestah (metodologija Pegaz) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih akcij po metodologiji Pegaz za izvajanje nadzora prometa na avtocestah in hitrih cestah 

Naloga 3.2.2 Analiza učinkov uvedbe avtomatizirane obdelave plačilnih nalogov, izdanih na podlagi 
stacionarnih merilnikov hitrosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (3.3.): 
Do konca 3. trimesečja naj izdela analizo učinkov uvedbe avtomatizirane obdelave plačilnih 
nalogov, izdanih na podlagi stacionarnih merilnikov hitrosti, ki naj vključuje tudi prikaz  
kadrovskih prihrankov takšnega načina dela 

Čas izvedbe IX. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU UIT in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 

Naloga 3.2.3 Priprava programa in izvedba usposabljanja za zagotavljanje večje varnosti na hitrih 
cestah in avtocestah 

Podlaga 
resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 
do 2021; 
predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči GPU UUP in ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejet program 

2. število usposabljanj 

3. število usposobljenih policistov 

Naloga 3.2.4  Priprava programa in izvedba obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za cestninske 
nadzornike 

Podlaga 
zakon o cestah;  
pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov 
ter oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči GPU UUP in ministrstvo za infrastrukturo in promet 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejet program 

2.   število izpopolnjevanj 

2.   število usposobljenih cestninskih nadzornikov 
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4. STRATEŠKI CILJ: VZDRŽEVANJE VARNOSTI DRŽAVNE IN ZUNANJE MEJE EVROPSKE UNIJE TER 
PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ 

Program 4.1 Krepitev izvajanja skupnih dejavnosti na šengenski meji in vzpodbujanje sodelovanja z 
drugimi policijami 

Naloga 4.1.1 Priprava poslovnika za delo Nacionalnega koordinacijskega centra EUROSUR 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (4.2.): 
Aktivno naj pristopi k načrtovanju in izvedbi aktivnosti za umestitev EUROSUR v sistem 
policije; 

kazalnik učinkovanja programa (1.): 
vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji 

Čas izvedbe I.– X. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU UIT, PU Koper in agencija Frontex 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljen poslovnik 

2. vzpostavljen EUROSUR v Sloveniji 

Naloga 4.1.2 Sodelovanje v operativnih aktivnostih agencije Frontex na zunanjih mejah EU 

Podlaga 

uredba Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega 
sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske Unije (Frontex); 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na šengenski meji ter sodelovanje s policijami drugih 
držav pri preprečevanju nezakonitih migracij 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči MNZ Sekretariat UL, policijske uprave in agencija Frontex 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta skupnih dejavnosti z EU na šengenski meji ter sodelovanj s policijami drugih držav pri 
preprečevanju nezakonitih migracij 

Naloga 4.1.3 Sodelovanje strokovnih služb pri obiskih evalvacijske skupine za kopensko mejo v 
Sloveniji 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (4.1.): 
Zagotovi naj strokovni prispevek k uspešni izvedbi schengenske evalvacije kopenske meje in 
področja SIS/SIRENE 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči 
GPU UKP, UIT in PA, MNZ Sekretariat UL in policijske uprave Celje, Koper, 
Maribor, Murska Sobota, Novo mesto 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih sklepov policije za pripravo schengenske evalvacije 

Naloga 4.1.4 Strokovni prispevek k uspešni izvedbi evalvacije področja SIS/SIRENE 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (4.1.); 
izvedbeni načrt delovne skupine SCH-EVAL v okviru Sveta EU 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči 
GPU UUP, UIT in PA, MNZ, policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Kranj, 
ministrstvo za pravosodje in javno upravo, CURS, konzularni oddelek ministrstva 
za zunanje zadeve 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih dodatnih usposabljanj za evalvacijo 

2. število izvedenih preverjanj pripravljenosti na evalvacijo 
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Naloga 4.1.5  Ciljno usmerjeno sodelovanje predstavnikov slovenske policije v skupnih operacijah, 
pilotskih projektih in delovnih sestankih v organizaciji agencije Frontex 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (7.5.): 
Zaradi učinkovitejšega in strateško usmerjenega sodelovanja s partnerji znotraj in izven EU 
ter večjega izkoristka operativnih in drugih zmogljivosti agencij območja svobode, varnosti in 
pravice EU (CEPOL, EUROPOL, FRONTEX, IT - agencija in EUROJUST) naj okrepi 
strokovnost dela pri sodelovanju z navedenimi agencijami 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči GPU PA, MNZ Sekretariat UL in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število sodelujočih predstavnikov slovenske policije v posameznih aktivnostih 
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Program 4.2 Prilagoditev dela policije spremembam zaradi vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo 
in šengensko območje 

Naloga 4.2.1 Spremenjeno izvajanje mejne kontrole na mejnih prehodih s Hrvaško 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (4.3.): 
Pristopi naj k dejavnostim za ustrezno izvedbo spremenjenega režima nadzora državne meje 
po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo. O dogovorjenih rešitvah in poteku 
implementacije v praksi naj do konca 3. trimesečja posreduje poročilo; 

kazalnika učinkovanja programa (1. in 2.): 
- uvedena skupna mejna kontrola na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, 
- sklepi projektne skupine za pripravo ukrepov po vstopu Republike Hrvaške v šengensko 

območje 

Čas izvedbe I.– IX. Nosilec UUP GPU  

Sodelujoči 
GPU UIT, MNZ Sekretariat UL in SEZMS, policijske uprave Celje, Koper, Maribor, 
Murska Sobota in Novo mesto, CURS ter ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. uvedena skupna mejna kontrola na mejnih prehodih s Hrvaško  

2. število in vrsta izvedenih sklepov (neformalne) medresorske delovne skupine 
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5. STRATEŠKI CILJ: VZPOSTAVITEV SOODGOVORNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Z 
LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

Program 5.1 Krepitev partnerskega sodelovanje pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti in večja 
samostojnost enot na lokalni in regionalni ravni 

Naloga 5.1.1 Priprava strategije policijskega dela v skupnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (5.1.): 
Policija naj do konca 2. trimesečja nadgradi obstoječo Strategijo v skupnost usmerjenega 
policijskega dela s poudarkom na večji intenziteti izvajanja metod in oblik dela, ki sodijo v 
problemsko usmerjeno preventivo. Pri tem naj upošteva rezultate ciljnega raziskovalnega 
projekta "Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni" 

Čas izvedbe I.– VI. Nosilec GPU SGDP SPPP 

Sodelujoči delovna skupina in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejeta strategija 

Naloga 5.1.2 Organizacija posvetov in skupnih aktivnosti z lokalnimi skupnostmi 

Podlaga 

kazalniki učinkovanja programa (1., 2.,3.  in 5.): 
- boljše medsebojno razumevanje in zaupanje varnostnih partnerjev v policijo, 
- izboljšanje načina komuniciranja med lokalno skupnostjo (državljani) in policijo pri 

zagotavljanju varnosti, 
- večja samostojnost enot na lokalni in regionalni ravni pri delu v skupnosti 

- izboljšanje občutka ogroženosti in vloge policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SPPP 

Sodelujoči policijske uprave in lokalne skupnosti 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število posvetov s predstavniki lokalnih skupnosti 

2. število in vrsta skupnih aktivnosti 

Naloga 5.1.3  Priprava programa usposabljanja policistov, odgovornih za opravljanje policijskega dela v 
skupnosti 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (5.2.): 
S ciljem krepitve strokovne usposobljenosti naj do konca 3. trimesečja pripravi vse potrebno 
za izvedbo usposabljanj policistov odgovornih za opravljanje policijskega dela v skupnosti 

kazalnik učinkovanja programa (4.): 
število usposabljanj s področja policijskega dela v skupnosti za komandirje, njihove 
pomočnike in vodje policijskih okolišev ter število usposobljenih 

Čas izvedbe I.– IX. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči GPU SGDP SPPP in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. sprejet program 
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Program 5.2 Izvajanje projekta za povečanje vidnosti in dostopnosti policistov v lokalnih okoljih 
(Mobilna policijska postaja) 

Naloga 5.2.1 Priprava poročila o delovanju mobilne policijske postaje 

Podlaga 
kazalnika učinkovanja programa (1. in 2.): 
- večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni skupnosti, 

- boljši dostop do policijskih storitev 

Čas izvedbe X.–XII. Nosilec GPU SGDP SPPP 

Sodelujoči GPU SGDP SRSN ONA in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelano poročilo 

Naloga 5.2.2 Priprava ukrepov za večjo vidnost in prisotnost policije v lokalni skupnosti na podlagi 
rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta  Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju 
varnosti na lokalni ravni 

Podlaga 

rezultati ciljnega raziskovalnega projekta Občutek ogroženosti in vloga policije pri 
zagotavljanju varnosti na lokalni ravni; 
kazalnika učinkovanja programa (1. in 2.): 
- večja vidnost in prisotnost policistov v lokalni skupnosti, 

- boljši dostop do policijskih storitev 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SPPP 

Sodelujoči policijske uprave in policijske postaje 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljeni ukrepi, s katerimi so seznanjene policijske enote 
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6. STRATEŠKI CILJ: VODENJE IN UPRAVLJANJE POLICIJE, KI OMOGOČATA UČINKOVITO 
ORGANIZACIJO DELA 

Program 6.1 Dejavnosti in ukrepi za izboljšanje delovnih postopkov, vključno z OAB in reorganizacijo 
kriminalistične policije, ter za racionalno rabo virov v policiji  

Naloga 6.1.1 Uskladitev vseh usmeritev policije z novo policijsko zakonodajo 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (št. 7.2.): 
Po sprejemu nove policijske zakonodaje naj pravočasno zagotovi usposobljenost policistov 
za izvajanje policijskih pooblastil 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU SGDP 

Sodelujoči druge NOE GPU 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. usklajenost vseh usmeritev 

Naloga 6.1.2 Nadaljnje zmanjševanje administrativnih ovir  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (6.1.): 
Zaradi povečanja operativnosti dela policistov naj nadaljuje z debirokratizacijo opravljanja 
nalog policije ter z zmanjševanjem administrativnih ovir, s poudarkom na obravnavi t. i. 
bagatelne kriminalitete in prekrškov; 

kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število poenostavljenih in izboljšanih postopkov 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec delovna skupina 

Sodelujoči druge NOE GPU in OE MNZ 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen 

2. število poenostavljenih postopkov  

3. ocena prihrankov delovnih ur 

Naloga 6.1.3 Posodobitev obrazcev po spremembi Zakona o prekrških  

Podlaga letna usmeritev MNZ (6.1.). 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UUP 

Sodelujoči 
GPU UIT, policijski upravi Ljubljana in Maribor, MNZ Sekretariat UL ter ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. posodobljeni obrazci  

Naloga 6.1.4  Priprava predloga za vpeljavo elektronskega načina arhiviranja dokumentov, ki nastajajo 
pri preiskovanju kaznivih dejanj 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (6.1.); 
sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo glavnega projekta prenove 
informacijskega sistema s področja kriminalitete (dok. št. 024-53/2010/, 28.4.2010); 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
poenostavljen postopek obravnavanja bagatelne kriminalitete 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UIT in MNZ SUPG 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan predlog 

Naloga 6.1.5  Vzpostavitev sistema za pregledno in poenostavljeno pregledovanje zaseženih 
elektronskih podatkov v NPU 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (1.1.); 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število poenostavljenih in izboljšanih postopkov 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU UIT 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. vzpostavljen sistem 
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Naloga 6.1.6 Priprava internega akta o hrambi in uničenju zaseženih predmetov  

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (6.2.): 
S ciljem zmanjšanja finančnih stroškov iz naslova hrambe zaseženih predmetov naj do konca 
2. trimesečja pripravi interni akt v katerem naj natančneje opredeli pogoje in postopek 
uničenja oziroma prodaje zaseženih predmetov, katerih stroške upravljanja in hrambe nosi 
policija. 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU SGDP SPPP 

Sodelujoči GPU U, UUP in UPS ter MNZ Sekretariat MNZ 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. pripravljen akt 

Naloga 6.1.7  Vzpostavitev stalne komisije, ki bo vodila postopke redne in izredne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi ter disciplinskih postopkov 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (6. 3.):  
Za strokovno in učinkovito vodenje postopkov redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
ter disciplinskih postopkov naj do konca 2. trimesečja vzpostavi stalno komisijo, ki bo vodila 
navedene postopke 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec 
MNZ Sekretariat UOK in 
GPU SGDP 

Sodelujoči druge NOE GPU, DPDVN in druge OE MNZ ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. imenovana stalna komisija s sklepom predstojnika 

2. število obravnavanih postopkov  

Naloga 6.1.8 Evalvacija projekta Kaskade 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (6.4.): 
Do konca 4. trimesečja naj izdela analizo učinkov projekta "KASKADE" katerega cilj je 
zmanjšanje delovnih mest na državni ravni z namenom povečanja operativnosti enot na 
regionalni oziroma lokalni ravni ter predlaga morebitne potrebne evalvacijske ukrepe 

Čas izvedbe IX.– XII. Nosilec GPU SGDP SRSN 

Sodelujoči druge NOE GPU ter MNZ sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana analiza 

2. zmanjšanje števila delovnih mest na državni ravni 

3. povečanje števila delovnih mest na regionalni in lokalni ravni 

4. število evalvacijskih ukrepov 

Naloga 6.1.9 Priprava splošnega modela načrtovanja in poročanja 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (3.): 
uveden nov model načrtovanja in poročanja; 

ciljno raziskovalni projekt V5-1037 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SRSN ONA 

Sodelujoči druge NOE GPU, DPDVN in druge OE MNZ ter policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izbran in potrjen splošni model 

Naloga 6.1.10 Uvajanje in uporaba modelov poslovne odličnosti v organizacijskih enotah policije 

Podlaga 
način spremljanja kazalnika učinkovanja programa (4.): 
rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1037 

Čas izvedbe III.–XII. Nosilec GPU SGDP SRSN 

Sodelujoči NOE GPU, policijske uprave in ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. Število uvedenih in uporabljenih modelov 
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Naloga 6.1.11  Ustanovitev delovne skupine za pripravo izhodišč za reorganizacijo kriminalistične 
policije ter centralizacijo preiskovanja hujših oblik kriminalitete 

Podlaga 
predlog resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2022 
kazalnik učinkovanja programa (5.): 
reorganizirana kriminalistična policija in centralizacija preiskovanja hujših oblik kriminalitete 

Čas izvedbe I.– VI. Nosilec GPU UKP 

Sodelujoči GPU SGDP, MNZ in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. ustanovljena delovna skupina in pripravljen akcijski načrt njenega dela 
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Program 6.2 Nadaljnji razvoj in prenova informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije ter 
izboljšanje informacijske varnosti, vključno z zagotavljanjem neposrednih dostopov do evidenc drugih 
državnih organov, ustanov in javnih služb 

Naloga 6.2.1 Namestitev Paralel Sysplexa – računalniške gruče za povečanje razpoložljivosti 
centralnega računalnika 

Podlaga 
kazalnika učinkovanja programa (1. in 2.): 
- povečanje razpoložljivosti informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, 

- količina posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. povečanje deleža časa, ko  ITSP deluje oziroma je na razpolago uporabnikom 

2. vrsta posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme 

Naloga 6.2.2 Izboljšanje zaščite podatkov v ITSP 

Podlaga 
kazalnika učinkovanja programa (4. in 5): 
- število vdorov v ITSP, 
- število drugih varnostnih incidentov 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. zmanjšanje števila vdorov v ITSP 

2. zmanjšanje števila drugih varnostnih incidentov 

Naloga 6.2.3 Prenova sistema statističnega poročanja 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (7.): 
prenovljen sistem statističnega poročanja 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU UKP, UUP in SGDP ter na podlagi javnega naročila izbran zunanji izvajalec 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. prenovljen sistem statističnega poročanja 

Naloga 6.2.4 Migracija v schengenski sistem druge generacije (SIS II) 

Podlaga 
 
temeljne usmeritve MNZ (6. cilj, 3., 8. in 9. alineja). 

Čas izvedbe I.–III. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU UKP 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. prenovljen informacijski sistem 

Naloga 6.2.5 Nadgradnja, dograditev in dokončanje infrastrukture za digitalno radijsko omrežje Tetra 

Podlaga 

strategija graditve enotnega DRO državnih organov RS, sklep Vlade RS številka 
38100-1/2009/9, 23. 7. 2009; 
sklep Vlade RS, številka 38100-4/2012/4, 5. 7. 2012; 
kazalnik učinkovanja programa (3.): 
povečanje deleža pokritosti z digitalnim signalom Tetra 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči 
enote policije, ministrstva za notranje zadeve, za obrambo, za finance, za zdravje, 
za pravosodje in javno upravo ter drugi uporabniki posebnega nacionalnega in 
varnostnega pomena 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. delež pokritosti z digitalnim signalom Tetra 

2. število na novo vključenih baznih postaj 
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Naloga 6.2.6 Tehnološka prenova radijskih komunikacij za potrebe posameznih policijskih enot (s 
specialno prostoročno avdio opremo)  

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
količina posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme 

Čas izvedbe V.–X. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU UUP, UKP in UPS 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število zamenjanih avdio govornih kompletov 

Naloga 6.2.7 Nadaljnje uvajanje kamer visoke ločljivosti in posodabljanje spominskih medijev na video-
nadzornih sistemih  

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
količina posodobljene informacijske in telekomunikacijske opreme 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU UUP in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število novih kamer visoke ločljivosti in spominskih medijev visoke kapacitete 

2. število izdelanih kopij video posnetkov iz video-nadzornega sistema policije 

Naloga 6.2.8 Ureditev in prenova prostorov za ITK sisteme policije  

Podlaga letna usmeritev MNZ (4.1.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec 
GPU UIT in MNZ 
Sekretariat UL in UFZN 

Sodelujoči izbran(i) zunanji izvajalec(-ci) 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. prenovljen ali nov prostor z ustrezno telekomunikacijsko, energetsko in klimatsko infrastrukturo 

Naloga 6.2.9 Natančnejša opredelitev postopka seznanitve posameznika z lastnih osebnimi podatki ter s 
pridobivanjem drugih podatkov in informacij v policijskih enotah 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (7.3.): 
Do konca 2. trimesečja naj natančneje opredeli postopek zagotavljanja pravice posameznika 
do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Zaradi zagotavljanja sledljivosti posredovanja 
osebnih podatkov naj se v operacijskem sistemu policije zagotovi znak (šifra), ki bo izkazoval 
namen posredovanja osebnih podatkov, 
zakon o varstvu osebnih podatkov; 
zakon o upravnem postopku; 
zakon o dostopu do informacij javnega značaja; 
zakon o prekrških; 
zakon o kazenskem postopku 

Čas izvedbe I.–VI. Nosilec GPU SGDP 

Sodelujoči GPU UIT, UUP in UKP 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. natančno opredeljen postopek, s katerim bodo seznanjene vse policijske enote 

Naloga 6.2.10 Krepitev strokovnosti dela pri sodelovanju z IT agencijo Evropske komisije 

Podlaga letna usmeritev MNZ (7.5.). 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UIT 

Sodelujoči GPU SGDP in IT agencija Evropske komisije 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število udeležb na sestankih upravnega odbora in svetovalne skupine SIS II 

2. število udeležb pri drugih aktivnostih IT agencije 
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Program 6.3 Izboljšanje organizacijske klime – vzpostavitev sistema merjenja notranjega zadovoljstva – 
 in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, s poudarkom na osebnostni integriteti, preprečevanju 
psihičnega trpinčenja in krepitve enakih možnosti 

Naloga 6.3.1 Izvajanje projekta Organizacijska klima in podoba policije v javnosti 2012–2015 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (7.4.): 
S ciljem izboljšanja medsebojnih odnosov in krepitve ugleda v javnosti naj nadaljuje z 
izvajanjem projekta "Organizacijska klima in podoba policije v javnosti 2012-2015" s 
poudarkom na krepitvi integritete zaposlenih v policiji, spremembi strategije policijskega dela 
v skupnosti in proaktivni medijski dejavnosti 

način spremljanja kazalnika učinkovanja programa (2.): 
interna raziskava 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec 
Odbor za integriteto in 
etiko 

Sodelujoči 
GPU UIT in druge NOE GPU, MNZ DPDVN, policijske uprave in policijske postaje, 
policijska sindikata ter Fakulteta za varnostne vede 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedena raziskava (vključno s pilotsko) o organizacijski klimi 

2. rezultati raziskave s predlaganimi ukrepi 

Naloga 6.3.2 Izvedba interne raziskave o varovanju človekovih pravic 

Podlaga 
način spremljanja kazalnika učinkovanja programa (2.): 
interna raziskava 

rezultati ciljno raziskovalnega projekta V5-1357 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec SGDP SRSN ONA 

Sodelujoči 
odbor za integriteto in etiko, druge NOE GPU, MNZ DPDVN, policijske uprave in 
policijske postaje 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izvedena raziskava 

2. rezultati raziskave s predlaganimi ukrepi 
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Program 6.4 Izboljšanje zagotavljanja varnosti varovanim osebam in mednarodno zaščitenim subjektom 

Naloga 6.4.1 Izmenjava informacij o ogroženosti zaščitenih subjektov 

Podlaga 
način spremljanja kazalnika učinkovanja programa (2.): 
podatki o izmenjanih informacijah s tujimi varnostnimi organi v sklopu mednarodnega in 
operativnega sodelovanja 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UPS CVZ 

Sodelujoči varnostni organi drugih držav 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izmenjanih ocen ogroženosti, varnostnih informacij, ocen tveganj, varnostnih priporočil in drugih 
dokumentov 

Naloga 6.4.2 Aktivnosti za zmanjšanje števila dogodkov, ki bi lahko vplivali na varnost zaščitenih 
subjektov 

Podlaga 

kazalnik učinkovanja programa (5.): 
manjše število dogodkov, ki lahko vplivajo na varnost zaščitenih subjektov, skladno s sklepi 
Sveta EU in konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj 
zoper osebe pod mednarodno zaščito, vštevši diplomatske agente 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU UPS CVZ 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelana varnostna priporočila zaščitenim subjektom – tujim diplomatsko-konzularnim predstavništvom 

2. določeni kriteriji za določanje potencialne ogroženosti subjektov 
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Program 6.5 Zagotavljanje kakovostnega in razvojno naravnanega sistema izobraževanja in 
usposabljanja ter prilagoditev njegove dinamike kadrovski projekciji policije 

Naloga 6.5.1 Izvajanje novega višješolskega programa Policist – za nove kandidate 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
večji delež zaposlenih policistov z višješolsko izobrazbo po zaključku izobraževanja 1. 
generacije 

Čas izvedbe I.─XII. Nosilec GPU PA VPŠ 

Sodelujoči MNZ Sekretariat UOK 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število vpisanih študentov, ki se izobražujejo po novem programu 

Naloga 6.5.2 Izvajanje novega višješolskega programa Policist – za policiste (dokončanje študija) 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
večji delež zaposlenih policistov z višješolsko izobrazbo po zaključku izobraževanja 1. 
generacije 

Čas izvedbe I.─XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči MNZ OUK, vse PU 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedb programa  

2. število diplomantov 

Naloga 6.5.3 Organizacija in izvedba usposabljanj za pripravo učnega okolja v e-učilnicah 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (3.): 
večje število izvedb usposabljanj v okviru e-učenja 

Čas izvedbe I.─XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči NOE GPU in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število e-učilnic 

2. število udeležencev v programih e-učenja 

3. število usposobljenih izvajalcev 

Naloga 6.5.4 Izboljšanje strokovne usposobljenosti policistov za obvladovanje gospodarske 
kriminalitete 

Podlaga 

sklep Vlade RS o prioritetnem obravnavanju gospodarske kriminalitete v RS, št. 
40300-6/2012/,5 z dne 12.07.2012; 
akcijski načrt za uresničevanje Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v 
RS, št. 024-146/2011/102  (22-01),  20. 9. 2012 

Čas izvedbe I.─XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči GPU UKP in SGDP 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. posodobljen in sprejet nov program usposabljanj za področje gospodarske kriminalitete 

Naloga 6.5.5 Izdelava osnutka razvojnega načrta raziskovalne dejavnosti za potrebe policije  

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (2.): 
izdelan razvojni načrt raziskovalne dejavnosti za potrebe policije do leta 2016 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči projektna oziroma delovna skupina in NOE GPU  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdelan osnutek razvojnega načrta raziskovalne dejavnosti 

Naloga 6.5.6 Prenova programov izpopolnjevanj in usposabljanj v Policiji 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (4.): 
število modificiranih programov usposabljanj in izpopolnjevanj 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA CIU 

Sodelujoči NOE GPU  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število prenovljenih in preklicanih programov usposabljanja 
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Naloga 6.5.7 Izvajanje programa usposabljanja vodenje v policiji 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (5.): 
število izvedenih izobraževalnih programov 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči Vse NOE GPU in PU 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj 

2. število usposobljenih vodij 

Naloga 6.5.8 Priprava, organizacija in izvedba usposabljanja po sprejemu nove zakonodaje za izvajanje 
policijskih pooblastil 

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (št. 7.2.); 
kazalnik učinkovanja programa (5.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP in PA 

Sodelujoči druge NOE GPU in policijske uprave 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število usposabljanj  

2. število usposobljenih policistov 

Naloga 6.5.9  Organizacija, izvedba in napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe  

Podlaga 
letna usmeritev MNZ (št. 7.5.); 
kazalnik učinkovanja programa (5.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU PA 

Sodelujoči NOE GPU 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število napotitev na usposabljanja Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe 

2. število usposabljanj Cepola, Frontexa, DCAF-a in Sepe v Sloveniji 

3. število udeležencev tovrstnih usposabljanj v Sloveniji 
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7. STRATEŠKI CILJ: KREPITEV UGLEDA POLICIJE 

Program 7.1 Zagotavljanje pravočasnega in objektivnega obveščanja javnosti  

Naloga 7.1.1 Izdaja prenovljenih usmeritev za delo na področju odnosov z javnostmi 

Podlaga prenos naloge iz načrta dela policije za 2012 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SOJ 

Sodelujoči  

Kazalniki uresničitve naloge 

1. izdane usmeritve 

Naloga 7.1.2 Izdelava predstavitvenih filmov o delovnih področjih policije 

Podlaga 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število in vrsta medijskih dejavnosti 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SOJ 

Sodelujoči NOE GPU in MNZ Sekretariat SUPG 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število in vrsta izdelanih predstavitvenih filmov 

Naloga 7.1.3 Priprava in izvedba projektov za promocijo policije 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (7.4.); 
kazalnik učinkovanja programa (1.): 
število in vrsta medijskih dejavnosti; 

73. člen ustave Republike Slovenije; 
zakon o varstvu kulturne dediščine 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SOJ 

Sodelujoči 
NOE GPU, policijske uprave in policijske postaje ter vrhunski športniki, zaposleni v 
policiji 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izvedenih humanitarnih projektov 

2. število izvedenih sejemsko-izobraževalnih prireditev 

3. število objav na spletni strani policije o operativnih uspehih in drugih dosežkih policije, o preventivnih 
aktivnostih policije in protokolarnih dogodkih 

4. število obiskovalcev in gostovanj razstav muzeja slovenske policije 

5. število zbranega in evidentiranega gradiva o zgodovini in delovanju policije za Muzej slovenske policije  

6. izveden strokovni posvet o muzejski dejavnosti in izdan zbornik prispevkov 

Naloga 7.1.4 Izdaja revije Varnost 

Podlaga letna usmeritev MNZ (7.4.) 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SOJ 

Sodelujoči NOE GPU, policijske uprave in policijske postaje ter MNZ Sekretariat SUPG 

Kazalniki uresničitve naloge 

1. število izdanih številk 
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Program 7.2 Učinkovitejše zagotavljanja notranje varnosti in integritete 

Naloga 7.2.1 Priprava pravilnika o notranji varnosti policije 

Podlaga 

letna usmeritev MNZ (7. 1.):  
Policija naj enovito uredi učinkovit sistem notranje varnosti z dodatnim poudarkom na krepitvi 
sodelovanja s Posebnim oddelkom Specializiranega državnega tožilstva. 

ZODP 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SNNV ONVI 

Sodelujoči druge NOE GPU, MNZ DPDVN in policijske uprave 

Kazalnika uresničitve naloge 

1. sprejet pravilnik 

2. izvedeno usposabljanje 

3. število usposobljenih inšpektorjev 

Naloga 7.2.2  Revidiranje načrta integritete policije 

Podlaga zakon o integriteti 

Čas izvedbe I.–XII. Nosilec GPU SGDP SNNV ONVI 

Sodelujoči druge NOE GPU, policijske uprave in komisija za preprečevanje korupcije 

Kazalnika uresničitve naloge 

1. izvedena analiza dosedanjih aktivnosti na področju integritete 

2. revidiran načrt integritete policije 
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Načrt opreme in investicij (proračunska sredstva tip1) in EU projekti 
 
 

NRP NOE PP   Investicije 
2013  

(v EUR)   

Skupaj redne investicije policija in EU projekti 21.073.750 

Skupaj redne investicije policija 11.209.411 

1714-07-0021 MNZ UL 1226 4201 Finančni lizing za avtomobile  582.518 

1714-07-0021 MNZ UL 6093 4201 Finančni lizing za avtomobile  46.736 

1714-07-0021 MNZ UL 1236 4201 Finančni lizing za avtomobile  40.906 

1714-07-0021 MNZ UL 1226 4201 
Obnova voznega parka - dodatna 
odobritev s pogajanji 

1.700.000 

1714-09-1002 UPS LPE 1226 4201 Nadgradnja in vzdrževanje helikopterjev 300.000 

1714-07-0005 UUP 1226 4202 Sredstva za nadzor prometa 100.000 

1714-07-0020 MNZ UL 1226 4202 Posebna tehnična sredstva policije 20.000 

1714-07-0020 UPS CVZ 6093 4202 Oprema za varovane osebe, objekte  40.000 

  2.830.160 

1714-07-0016 UKP 1236 4202 
Nadzorni center telekomunikacij + oprema 
za zaščito ogroženih delavcev+ krim. 
laboratoriji 

500.000 

1714-07-0016 
(1714-11-0008) 

UKP 1236 4202 
Preprečevanje in preiskovanje 
kriminalitete - investicije 

40.000 

1714-07-0016 
(1714-11-0006) 

UKP 1236 4202 Program zaščite prič - kombinirano voz. 20.000 

1714-07-0016 
(1714-11-0007) 

UKP 1236 4202 Zaščita ogroženih delavcev 20.000 

1714-07-0016 NFL 1236 4202 
Oprema za kriminalistično tehnične 
laboratorije (NFL laboratorij) 

50.000 

  630.000 

1714-05-0002 NFL 1228 4204 NFL objekt  4.000.000 

1714-02-0001 MNZ UL 1228 4200 Finančni lizing za objekt PP Moste  720.000 

1714-02-0020 MNZ UL 1228 4204 Finančni lizing za objekt PP Koper  50.000 

1714-07-0007 UIT 1228 4202 Oprema za zaščito podatkov 296.651 

1714-07-0008 UIT 1228 4202 Telekomunikacijska oprema  238.600 

1714-07-0009 UIT 1228 4202 Računalniška oprema  1.220.000 

1714-09-1003 UIT 1228 4202 Centralni računalnik in diski 820.000 

1714-07-0011 MNZ UL 1228 4205 Investicijsko vzdrževanje objektov 180.000 

1714-07-0011 MNZ UL 1228 4204 PP Jesenice 150.000 

1714-05-0003 MNZ UL 1228 4204 Čistilna naprava Gotenica 0 

1714-07-0002 MNZ UL 1228 4202 Oprema poslovnih prostorov 54.000 

1714-07-0013 MNZ UL 1228 4208 Investicijska dokumentacija  10.000 

1714-07-0012 MNZ UL 1228 4206 Urejanje zemljišč  10.000 

  7.749.251 
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NRP NOE PP   Investicije 
2013  

(v EUR)   

 
EU projekti 

9.864.339 

1714-10-0002 UUP CT 
9437 
9439 

  Sklad za vračanje - 07-13  549.455 

1714-10-0004 
UUP, UIT, 

UPS 
9436 
9438 

  Sklad za meje - 07-13  8.949.762 

1714-10-1004   9576   Frontex - tuja donacija 10.000 

1714-11-0020 SGDP 
8969 
9892 

  Uradnik za zvezo Rim 310 

1714-11-0021 UKP 
8969 
9892 

  JIT preiskovalne skupine 1.407 

1714-13-0001 NFL 9892   
Izboljšanje analitičnih kapacitet za 
kemijske preiskave eksplozivov - IECAC 

90.000 

1714-13-0002 NFL 9892   Izmenjava prümskih podatkov - IC DNA 263.405 
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Priloga 1: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 
 
ACID programsko orodje za prenos zaupnih podatkov in informacij o 

varovanju zaščitenih subjektov med kontaktnimi točkami 
evropske mreže ENPPF ter med kontaktnimi točkami domačih 
veleposlaništev v tujini in ENPPF v Sloveniji 

AMZS    Avto-moto zveza Slovenije 
Aplikacija OAB   aplikacija Odprava administrativnih bremen 
ARSO    Agencija Republike Slovenije za okolje 
AWF    Analysis Work File (Europolova analitična datoteka) 
CoPPRa Community Policing Preventing Radicalisation and Terrorism 

(Policijsko delo v skupnosti za preprečevanje radikalizma in 
terorizma) 

CURS    Carinska uprava Republike Slovenije 
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  
DRO    digitalno radijsko omrežje 
DRSC    Direkcija Republike Slovenije za ceste 
DURS    Davčna uprava Republike Slovenije 
EIDA    aplikacija za učenje na daljavo 
EIDA Z    aplikacija za učenje na daljavo (zunanji dostop) 
EIS    Europol Information System (Europolov informacijski sistem) 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami) 
EMPACT European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats 

(Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu) 
ENPPF European Network for Protection of Public Figures (Evropska 

mreža za varovanje zaščitenih oseb) 
EU    Evropska unija 
EUROSUR European border surveillance system (evropski sistem nadzora 

meja) 
FIMATHU Fight against illegal Migration via Serbian-Hungarian border 

(Boj zoper nedovoljene migracije preko srbsko-madžarske 
meje) 

FIO    Fonetični indeks oseb 
FPC Focal Point Checkpoint (analitični dosje Checkpoint) 
Frontex European Agency for the Management of Operational 

Cooperation at the External Borders of the Member States of 
the European Union (Agencija za vodenje operativnega 
sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije) 

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 SNNV ONVI Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 

policije,  Sektor za nadzor in notranjo varnost, Oddelek za 
notranjo varnost in integriteto 

GPU SGDP SPPP Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 
policije, Sektor za policijska pooblastila in preventivo 

GPU SGDP SRSN Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 
policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge 

GPU SGDP SRSN ONA Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja 
policije, Sektor za razvoj in sistemske naloge, Oddelek za 
načrtovanje in analitiko 

GPU UIT Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in 
telekomunikacije 
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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 SENP Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, 

Specializirana enota za nadzor prometa 
IRSKGHO Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 

hrano in okolje 
ISCIU PA Informacijski sistem Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje 

Policijske akademije 
ISOCFP ISO standard programsko okolje Nacionalnega forenzičnega 

laboratorija 
ISPK    Informacijski sistem s področja kriminalitete 
ITK sistem   informacijsko telekomunikacijski sistem 
ITSP    Informacijski telekomunikacijski sistem policije 
JIT-THB Joint investigation teams – trafficking in human beings (Skupne 

preiskovalne skupine v boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni 
Evropi) 

KISK    Kadrovska evidenca (aplikacija na centralnem računalniku) 
letna usmeritev MNZ Usmeritve in obvezna navodila za pripravo načrta dela policije 

v letu 2013 
MFERAC računalniška aplikacija za vodenje financ, računovodstva in 

kadrovskih podatkov, katere skrbnik je ministrstvo za finance 
MIRS    Urad Republike Slovenije za meroslovje 
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 SUPG Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Služba za upravno 

poslovanje in grafiko 
MNZ Sekretariat UFZN Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za finančne 

zadeve in nabavo 
MNZ Sekretariat UL Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko 
MNZ Sekretariat UOK Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za 

organizacijo in kadre 
MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 

Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Posebni 
odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov 
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja 
terorizma) 

NOE GPU   Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave 
NRP    Načrt razvojnih programov 
OCTA Organized Crime Threat Assessment (ocena ogroženosti 

zaradi organiziranih oblik kriminalitete) 
OE MNZ   Organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve 
Policijske statistike Podatki iz aplikacij Statistika za letna in polletna poročila in 

Preventivne dejavnosti, STAI tabel in zbirnikov 
PP policijska postaja (enota) 
PP proračunska postavka (pri financah) 
PPE Posebna policijska enota 
PPP Postaja prometne policije 
RS Republika Slovenija 
SDT Specializirano državno tožilstvo 
SIENA Secure Information Exchange Network Application (Europolova 

mrežna aplikacija za varno izmenjavo informacij) 
SiKOM    Nacionalni kriminalistično obveščevalni model 
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SIS II schengenski informacijski sistem druge generacije 
SKP PU Sektor kriminalistične policije v policijski upravi 
SiOCTA slovenska ocena ogroženosti zaradi organiziranih oblik 

kriminalitete 
SOCTA Serious Organized Crime Threat Assessment (ocena 

ogroženosti zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete) 
SOVA Slovenska obveščevalno varnostna agencija 
Svet EU Svet Evropske unije 
temeljna usmeritev MNZ Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja 

in dela policije za obdobje 2013–2017 
ZODP Zakon o organiziranosti in delu policije 
ZŠAM    Združenje šoferjev in avtomehanikov 


