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Načrt dela policije za leto 2005 je pripravljen v skladu z določili 3. člena pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS, št. 97/04). 
 
Prvi del letnega načrta vsebuje cilje in ukrepe na posameznih področjih dela policije. Na podlagi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije 
za obdobje od leta 2003 do 2007, ocene realizacije nalog iz letnega načrta dela policije za 2004, usmeritev in obveznih navodil za pripravo 
letnega načrta dela policije, ki jih je izdal minister za notranje zadeve (dok. šifra 141-01-018-175/2004/3 z dne 30.9.2004), pripomb na osnutek 
načrta dela policije za leto 2005 (dok. šifra 141-01-018-175/2004/9 z dne 17.12.2004) ter dodatnih usmeritev in obveznih navodil za pripravo 
letnega načrta dela policije v letu 2005 (dok. šifra 141-01-018-175/2004/10 z dne 20.12.2004) so opredeljene naloge, ki bodo izvedene v letu 
2005, njihovi nosilci in roki. Struktura tega dela letnega načrta je enaka strukturi srednjeročnega načrta, s tem da niso navedeni že realizirani 
programi, programi, ki se izvajajo v okviru rednih nalog, in programi, katerih izvedba je načrtovana po letu 2005, dodani pa so novi podcilji in 
programi, ki izhajajo iz usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta ter drugih usmeritev. 
 
Drugi del letnega načrta sestavlja načrt zaposlovanja v policiji, tretji del pa načrt opreme in investicij. 
 
Načrt dela policije za leto 2005 bo podlaga za pripravo letnih načrtov dela policijskih enot. V skladu s 6. členom navedenega pravilnika bo 
policija o izvajanju letnega načrta poročala ministrstvu za notranje zadeve v svojem polletnem in letnem poročilu o delu. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            dr. Darko Anželj 
                                                                                                                                                                   GENERALNI DIREKTOR POLICIJE 

                                                                                                                                                                             GLAVNI POLICIJSKI SVETNIK 
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NAČRT DELA POLICIJE ZA LETO 2005 
 
 
I. CILJI IN UKREPI NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA POLICIJE  
 
 
1. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO OMEJEVANJE KRIMINALITETE 
 
 
1. podcilj: Posebno pozornost nameniti preprečevanju in odkrivanju najhujših ter novih in naraščajočih oblik kriminalitete (terorizem, 

organizirana in gospodarska kriminaliteta, trgovina s prepovedanimi drogami in ljudmi,  hujša kazniva dejanja zoper življenje in telo, 
premoženje in spolno nedotakljivost, kazniva dejanja zoper otroke, družino in okolje, računalniška kriminaliteta ipd.) 

 
Programi Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava poročila o stanju na področju boja proti terorizmu II.  Vzpostavitev operativne kriminalističnoanalitične 

dejavnosti na področju boja s terorizmom 
UKP GPU  

Evalvacija metodologije zajemanja podatkov in analitične 
dejavnosti 

SRKKA UKP 
v sodelovanju s 
SOK UKP 
GPU 

III. 
 

Priprava koncepta informacijske povezave med državno in 
regionalno ravnijo (zbiranje in obdelava kriminalističnih 
informacij) 

SRKKA UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

IV.  Centralizacija kriminalistično-obveščevalnega 
procesa 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in 
zunanjimi 
ustanovami Izdelava akta o centralni nacionalni enoti za zbiranje podatkov o 

ponarejenem denarju na podlagi ženevske konvencije o 
preprečevanju in zatiranju ponarejanja denarja (konvencija je še 
v fazi ratifikacije)  

SOK UKP v 
sodelovanju s 
SRKKA UKP 
GPU ter UIT in 
CFP GPU  

I. 

Oblikovanje multidisciplinarnega sistemskega 
pristopa k obravnavanju najhujših oblik 
kriminalitete in nerazrešenih primerov pogrešanih 
oseb 

UKP GPU Ustanovitev projektne skupine v UKP PU in delovnih skupin v 
SKP PU za preiskovanje najhujših oblik umorov in primerov 
pogrešanih oseb, kjer obstajajo razlogi za sum, da gre za kaznivo 
dejanje 

SSK UKP GPU 
v sodelovanju s 
SKP PU 

II. 
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Posodobitev taktik in metod dela na področju 
odkrivanja in preprečevanja gospodarske 
kriminalitete 

UKP GPU Priprava izhodišč in metod dela policije na področju davčnih 
zatajitev 
 

SGK UKP 
GPU v 
sodelovanju s 
SKP PU in DT 

IV. 

Prilagoditev Europolovim standardom za 
identifikacijo hudodelskih združb s področja 
organizirane kriminalitete 

UKP GPU  Ponovni pregled računalniško evidentiranih kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete in uskladitev z Europolovim 
konceptom opredelitve organizirane kriminalitete 

SOK UKP 
GPU 

III. 

Analiza organiziranosti in kadrovske zasedenosti enot za boj 
proti korupciji z vidika učinkovitosti odkrivanja tovrstne 
kriminalitete 
Opredelitev dodatnih kriterijev za kadrovanje policistov v enote 
za boj proti korupciji in popolnitev teh enot s kriminalisti, ki 
imajo izkušnje z delom na področju gospodarske kriminalitete 

Povečanje učinkovitosti odkrivanja in preiskovanja 
korupcijskih kaznivih dejanj z ustreznejšim 
kadrovanjem strokovnjakov s tega področja 

UKP GPU v 
sodelovanju s 
SGDP GPU 

Izdelava kataloga dobre prakse za odkrivanje in preiskovanje 
korupcijskih kaznivih dejanj 

SGK UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU in 
SKP PU 

IV. 

Priprava metodologije akcijskega dela na področju tatvin 
motornih vozil in izdelava navodila  

SSK UKP GPU 
v sodelovanju z 
UUP in OKC 
GPU 

II. 

Prilagoditev novim standardom za dostop in izmenjavo podatkov 
v Interpolovih podatkovnih zbirkah s področja ukradenih vozil in 
umetnin v skladu s projektom vzpostavitve Interpolovih baz 
podatkov 

SMPS UKP v 
sodelovanju s 
SSK UKP GPU 
in UIT GPU 

IV. 

Omejitev tranzita ukradenih vozil in umetnin čez 
Slovenijo 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP, PA in UIT 
GPU, zunanjimi 
ustanovami in 
policijami 
sosednjih držav 

Vzpostavitev dostopa policijskih enot na regionalni ravni do 
Interpolovih podatkovnih  baz o ukradenih vozilih in umetninah  
 

SMPS UKP v 
sodelovanju s 
SSK UKP GPU 
in UIT GPU 

IV. 

Vzpostavitev policijskega nadzora nad kibernetskim 
prostorom 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Kadrovanje, nabava ustrezne opreme in priprava ustreznega 
delovnega okolja v UKP GPU v skladu z akcijskim načrtom za 
vzpostavitev policijskega nadzora nad kibernetskim prostorom 

SRKKA UKP 
v sodelovanju z 
vodstvom UKP 
GPU ter UOK 
in UIT GPU 

IV. 
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2. podcilj: Izboljšati delo ob prijavi lažjih kaznivih dejanj, pri izvajanju nujnih ukrepov za zavarovanje dokazov in iskanju storilca 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Opredelitev in uveljavitev standardov policije pri 
izvajanju ukrepov in preiskovanju lažjih kaznivih 
dejanj 

UKP, UUP in 
OKC GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

Uskladitev in poenotenje postopkov policije pri obravnavanju 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog 

SSK UKP v 
sodelovanju z 
vodstvom UKP 
GPU 

III. 

 
 
3. podcilj: Izboljšati odnos do oškodovancev in prijaviteljev 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izvedba I., II. in III. dela programa usposabljanja policistov OKC  
PU in GPU za komuniciranje pri sprejemu klicev prijaviteljev in 
oškodovancev na interventno številko 113 

OO OKC GPU 
v sodelovanju s 
PA GPU 

IV. Uveljavitev standardov policijske etike v odnosu do 
oškodovancev in prijaviteljev 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP, OKC in 
PA GPU Izvedba usposabljanj policistov za obravnavanje oškodovancev 

kaznivih dejanj 
SSK UKP GPU 
v sodelovanju s 
PA GPU 

III. 

Zagotovitev pomoči otrokom, mladoletnikom in 
žrtvam družinskega nasilja 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU in 
zunanjimi 
ustanovami  

Priprava priporočil državnim organom in nevladnim 
organizacijam za obravnavanje ogroženih otrok 

SSK UKP GPU 
v sodelovanju z 
MDDSZ, MZ 
in MŠZŠ RS 

IV. 

Analiza izvajanja usmeritev za obravnavanje oškodovancev 
kaznivih dejanj, s posebnim poudarkom na odzivih 
oškodovancev  

Seznanjanje oškodovancev in prijaviteljev z njihovimi 
pravicami ter rezultati predkazenskega postopka 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP in UIT 
GPU Priprava in tiskanje informativnega kartončka o pravicah 

oškodovancev 

SSK UKP GPU I. 

Okrepitev sodelovanja z mednarodno organizacijo za 
migracije (IOM) ter drugimi organizacijami pri 
zagotavljanju pomoči žrtvam trgovine z ljudmi 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU in 
zunanjimi 
ustanovami   

Izvedba usposabljanja in izpopolnjevanje kriminalistov in 
policistov na tem področju 

SOK UKP v 
sodelovanju z 
vodstvom UKP 
GPU ter 
nevladnimi in 
mednarodnimi 
organizacijami 

IV. 
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4. podcilj: Izboljšati uspešnost preiskovanja kriminalitete 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava pobude za določitev postopkov na podlagi haaške 
konvencije o civilno-pravnih vidikih ugrabitve otrok 

SSK UKP GPU I. 

Priprava pobude za spremembo in dopolnitev 21. poglavja KZ o 
kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in mladino ter 
določil ZKP glede položaja oškodovanih otrok 

SSK UKP GPU I. 

Preučitev vpliva sprememb kazenske zakonodaje na učinkovitost 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države 

SOK UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
DT 

II. 

Dajanje pobud za spremembe kazenske zakonodaje UKP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami  

Priprava predloga za dopolnitev ZPol v zvezi z izvajanjem 
prikritih ukrepov 

SOKSPZ UKP 
GPU 

III. 

Vzpostavitev sistema vključevanja kriminalistične 
analitike v preiskovanje težjih nerešenih primerov 

UKP GPU Izdelava kriterijev za vključevanje kriminalistične analitike pri 
preiskovanju kaznivih dejanj 

SRKKA UKP 
GPU 

II. 

Evalvacija programa za usposabljanje policistov – kriminalistov  
in pomočnikov komandirjev, odgovornih za področje 
kriminalitete 

SOKSPZ UKP 
GPU v 
sodelovanju s 
PA GPU 

IV. Priprava programov za usposabljanje in 
izpopolnjevanje kriminalistov in policistov na 
področju preiskovanja kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU 

Izdelava programa za usposabljanje policistov – kriminalistov na 
področju gospodarske kriminalitete 

SGK UKP v 
sodelovanju s 
SOKSPZ UKP 
GPU in PA 
GPU 

IV. 
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5. podcilj: Dosledno uresničevati smernice Evropske unije, izvajati sprejete strategije in pripraviti nove strategije za najbolj pereča področja 
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete 

 
Programi Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava protokola o načinu in obsegu izmenjave 
kriminalističnoobveščevalnih podatkov med carinsko upravo in 
policijo, ki bo omogočal  neposredni dostop do teh podatkov 

SOK UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in  
CURS 

Oblikovanje ad hoc delovnih skupin za preiskovanje zahtevnih 
primerov tihotapljenja prepovedanih drog na t. i. balkanski poti, 
pri katerem je potrebno sodelovanje policije, carinske uprave in 
drugih ustanov 

SOK UKP 
GPU v 
sodelovanju s  
SKP PU in  
drugimi  
ustanovami 

Uresničevanje nacionalnega programa na področju 
prepovedanih drog s poudarkom na preprečevanju 
njihove ponudbe 

UKP GPU 

Intenziviranje preprečevanja in odkrivanja kaznivih ravnanj s 
področja prepovedanih drog v skladu s cilji strategije MNZ o 
boju proti ilegalnim drogam 

SOK UKP 
GPU v 
sodelovanju s 
PU  

IV. 

Priprava programa preventivnega dela in ustanovitev delovnih 
skupin za pripravo preventivnih ukrepov, zlasti na tistih 
gospodarskih področjih, na katerih opravljajo nadzor tudi drugi 
državni organi in ustanove 

SGK UKP 
GPU v 
sodelovanju s 
CURS, DURS 
URSPPD, 
URSNPIS, BS , 
ATVP idr. 

Izvedba strategije obvladovanja gospodarske 
kriminalitete v RS 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU 

Organiziranje usposabljanja kriminalistov, tožilcev in sodnikov 
na področju gospodarske kriminalitete 

SGK UKP 
GPU in PA 
GPU 

IV. 

Opredelitev delovnih postopkov na področju kriminalistične 
analitike na regionalni in državni ravni 

SRKKA UKP 
v sodelovanju z 
vodstvom UKP 
GPU ter UOK 
in UL GPU 

Izvedba strategije računalniškega preiskovanja in 
analitske dejavnosti na področju kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z  
UOK in UIT 
GPU ter 
zunanjimi  
ustanovami Priprava večstopenjskega usposabljanja strokovnjakov za 

računalniško preiskovanje, kriminalistično analitiko ter  
sistemske in razvojne naloge doma in v tujini 

SRKKA UKP 
v sodelovanju z 
vodstvom UKP 
GPU 

IV. 
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Dopolnitev strokovnih zahtev za nabavo računalniške opreme za 
analitsko dejavnost na državni in regionalni ravni ter za 
podatkovno skladišče kriminalističnoanaltitične obveščevalne 
dejavnosti 

SRKKA UKP 
GPU 

 
 
6. podcilj: Izboljšati strokovnost preiskovanja kriminalitete, zlasti kakovost odkrivanja, zavarovanja in dokumentiranja dokazov 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava analize pobud za začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem  premoženjske koristi 

SOKSPZ in SOK 
UKP GPU 

III. 

Sodelovanje pri spremembi kazensko procesne zakonodaje s 
področja odvzema premoženjske koristi (na podlagi ustavne 
odločbe) 

SOKSPZ UKP 
GPU 

Intenziviranje izvajanja ukrepov policije za 
odkrivanje, začasno zavarovanje in odvzem 
protipravno pridobljene premoženjske koristi 
oziroma premoženja, ki ustreza takšni koristi  

UKP GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU 

Organiziranje seminarja za predstavnike policije, pravosodja in 
drugih državnih organov s področja finančnih preiskav 

SOKSPZ in SOK 
UKP GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU 

IV. 

Izvedba izpopolnjevanja policistov – kriminalistov za 
načrtovanje in izvajanje zahtevnejših opravil pri odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog 

SOK UKP GPU 
in PA GPU 

IV. Zagotavljanje strokovnosti izvajanja kriminalističnih 
opravil 

UKP GPU 

Priprava opomnika za izdelavo poročila o zagotavljanju 
strokovne pomoči pri preiskovanju konkretnih primerov kaznivih 
dejanj 

UKP GPU II. 

Priprava in izvedba programov zagotavljanja 
kakovosti forenzičnih preiskav 

CFP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami  

Priprava programa za zagotavljanje kakovosti v skladu z 
evropskima standardoma EN ISO 17025 in ILAC G 19:2002 

CFP GPU IV. 

Izboljšanje kakovosti izvajanja zaključnih akcij in 
drugih strokovno zahtevnih operativnih ukrepov, ki 
jih izvajajo mobilne kriminalistične skupine 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
OKC GPU in PU 

Prenova programa osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja 
kriminalistov MKS 

SOKSPZ UKP 
GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU 

II. 

Nadgradnja tehnologije in usposabljanje kadrov za izvajanje 
ukrepov nadzora telekomunikacij in tajnega opazovanja 

I. Prilagoditev izvajanja prikritih preiskovalnih 
ukrepov novim telekomunikacijskim in drugim 
tehnologijam 
  

UKP GPU 

Povečanje kadrovske sistemizacije v skladu s srednjeročnim 
načrtom razvoja in dela policije 2003 - 2007 

SPN UKP GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU IV. 

Poenotenje vodenja knjige ogledov in evidenc 
daktiloskopiranih in fotografiranih oseb ter DNK 
preiskav 

UKP in CFP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

Nadgradnja aplikacije obstoječih policijskih evidenc s 
predpisanimi zastaralnimi roki (uskladitev z novelo ZPol) 

CI UIT GPU II. 
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7. podcilj: Uravnotežiti represivno in preventivno delo 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava zgibanke o preprečevanju računalniške kriminalitete z 
naslovom Ali se zavedate nevarnosti interneta? 

SRKKA UKP 
GPU v 
sodelovanju s 
SADG MNZ 

I. 

Priprava preventivnih gradiv s področja avtomobilske 
kriminalitete, družinskega nasilja, spolnih deliktov idr. 

SSK UKP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

IV. 

Sodelovanje pri nalogah mreže EU za preprečevanje kriminala  
(EUCPN) 

SMPS UKP GPU 
v sodelovanju z 
UUP in PA GPU 

IV. 

Zagotovitev sistematičnega pristopa k preventivnemu 
delu na področju kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UUP in PA GPU 

Sistemska ureditev preventivne dejavnosti v kriminalistični 
policiji 

SSK UKP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

II. 

 
 
8. podcilj: Poglobiti sodelovanje z domačimi ustanovami 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava izhodišč za vzpostavitev povezane 
informacijske podpore vseh faz predkazenskega in 
kazenskega postopka 

UKP GPU v 
sodelovanju z  
UIT GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava skupnih izhodišč policije in državnih tožilcev za 
povezavo informacijskih sistemov s področja preiskovanja 
kaznivih dejanj    

SOKSPZ UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in DT  

IV. 

Uskladitev forenzičnega izvedenstva z evropskimi 
standardi 

CFP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava programov uskladitve forenzičnega izvedenstva z 
evropskimi standardi 

Vodstvo CFP 
GPU v 
sodelovanju z 
MP RS 

IV. 



 10

Intenziviranje usposabljanja tožilcev, preiskovalnih 
sodnikov in sodnikov s področja forenzične 
dejavnosti 

CFP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava programov in organiziranje usposabljanja Vodstvo CFP 
GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU, VDT, VS 
in sekcijo 
preiskovalnih 
sodnikov RS 

IV. 

Usposabljanje in izpopolnjevanje policistov  za 
preiskovanje letalskih nesreč 

UKP GPU v 
sodelovanju s  
CFP, UUP, 
OKC, UIT, PA in 
UL GPU ter 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava programa ter izvedba usposabljanja in vaje na temo 
preiskovanja letalskih nesreč 

SSK UKP GPU v 
sodelovanju s 
CFP, UUP, 
OKC,  UIT, PA 
in UL GPU ter 
vsemi  PU in MP 
RS 

IV. 

 
 
2. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA 
 
 
1. podcilj: Zagotoviti učinkovito interveniranje pri vzpostavljanju javnega reda na javnih krajih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava metodologije za analiziranje razpoložljivosti 
interventnih patrulj glede na časovne in krajevne gostitve 
varnostnih pojavov 

OK OKC GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU in 
OKC PU 

III. Priprava aktov in določitev standardov za 
učinkovitejše intervencije 

UUP in OKC 
GPU 

Analiziranje postopkov interveniranja v zahtevnejših primerih ali 
pri množičnih kršitvah javnega reda 

SSP UUP GPU IV. 
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2. podcilj: Zagotoviti učinkovito ukrepanje pri kršitvah v zasebnih prostorih, s poudarkom na preprečevanju družinskega nasilja 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava programa za usposabljanje multiplikatorjev za javni red 
s področja dela OKC 

OO OKC GPU v 
sodelovanju z 
UUP in PA GPU 

I. 

Ažuriranje usmeritev za sodelovanje s centri za socialno delo SSP UUP GPU I. 
Organiziranje sestankov s pristojnimi ministrstvi za učinkovito 
preprečevanje nasilja v družini 

SSP UUP GPU IV. 

Priprava aktov in določitev standardov za 
preprečevanje in odkrivanje nasilja v družini 

UKP, UUP in 
OKC GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

Izdelava analize izvajanja ukrepa prepovedi približevanja SSP UUP GPU III. 
 
 
3. podcilj: Zagotoviti stabilne varnostne razmere na javnih zbiranjih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Sodelovanje pri spremembi zakona o javnih zbiranjih SSP UUP GPU IV. Opredelitev in uveljavitev vloge in nalog policije po 

sprejetju zakona o javnih zbiranjih 
UUP GPU  

Sodelovanje pri pripravi uredbe o hrupu na podlagi zakona o 
javnih zbiranjih 

SSP UUP GPU IV. 

Preučevanje metod in taktik zagotavljanja reda na 
javnih zbiranjih ter prilagajanje organizacije in 
delovanja policije 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
UKP  in UIT 
GPU 

Nadgrajevanje metod in taktike delovanja enote na sklic na 
javnih zbiranjih 

SVNMM UUP 
GPU 

I. 

Priprava in izvedba dopolnilnega programa izpopolnjevanja in 
usposabljanja policistov PPE GPU 

SVNMM UUP 
GPU 

I. Dopolnitev in razširitev programov izpopolnjevanja 
in usposabljanja posebnih policijskih enot 

UUP GPU  

Usposabljanje policistov PPE GPU v okviru bilateralnega 
sodelovanja s francosko policijo 

SVNMM UUP 
GPU 

IV. 

Izvajanje tehnične podpore vodenju in dokumentiranju 
dejavnosti policije pri varovanju javnih prireditev in drugih 
dogodkov 

CT UIT GPU IV. 

Nadgrajevanje postopkov policistov PPE GPU v skladu z 
mednarodnimi standardi na področju športnih prireditev 

SVNMM UUP 
GPU 

I. 

Zagotavljanje varnosti obiskovalcev na športnih 
prireditvah v skladu standardi EU 

UUP GPU 

Organiziranje posveta med nogometno zvezo Slovenije, 
združenjem klubov I. SNL, uradom za šport pri MŠZŠ, DUNZ 
MNZ in policijo na temo implementacije evropskih predpisov, ki 
urejajo nasilje na športnih prireditvah 

SSP UUP GPU II. 
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Strokovna pomoč in spremljanje varovanja kvalifikacijskih 
tekem slovenske nogometne reprezentance za uvrstitev na 
svetovno prvenstvo v nogometu leta 2006 

SSP UUP GPU IV.   

Nadzor nad odrejanjem pridržanj večjega števila oseb, ki kršijo 
javni red na nogometnih tekmah 

SSP UUP GPU IV. 

 
 
4. podcilj: Učinkovito preprečevanje in obvladovanje nasilja v večetničnih skupnostih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Zagotavljanje varnosti na območjih z večetničnimi 
skupnostmi 

UUP GPU  Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem nalog zagotavljanja 
varnosti ljudi in premoženja na območjih z večetničnimi 
skupnostmi 

SSP UUP GPU IV. 

 
 
3. strateški cilj: URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV PRI NADZORU CESTNEGA PROMETA  
 
 
1. podcilj: Z javnim, sistematičnim, strokovnim in učinkovitim policijskim delom slediti ciljem, določenim z nacionalnim programom varnosti 

cestnega prometa, ki se nanašajo zlasti na tri najbolj ogrožene kategorije v cestnem prometu (pešci, kolesarji, mladi vozniki) in 
najpogostejša vzroka prometnih nesreč (neprilagojena hitrost in alkoholiziranost voznikov) 

 
Programi Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava priporočil za izvajanje nalog policije na področju 
cestnega prometa, s poudarkom na večkratnih kršiteljih in 
ukrepih, s katerimi se da doseči največji učinek za izboljšanje 
prometne varnosti 

SPP UUP GPU IV. Priprava letnih usmeritev za izvajanje nalog policije 
na področju cestnega prometa, ki se nanašajo zlasti 
na tri najbolj ogrožene kategorije v cestnem prometu 
in najpogostejša vzroka prometnih nesreč 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Sodelovanje pri izvajanju projekta Hitrost iz nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri pripravi 
in izvajanju drugih projektov, za katere so po nacionalnem 
programu pristojna druga ministrstva (Alkohol, Varnostni pas, 
Pešec, Kolesar, Mladi voznik) 

SPP UUP GPU IV. 
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Izvajanje preventivnih dejavnosti pri zagotavljanju 
varnosti cestnega prometa 

UUP GPU v 
sodelovanju s PU

Izvedba lastnih preventivnih nalog  (Otroci kot žrtve prometnih 
nesreč, Prevozi otrok) in sodelovanje pri preventivnih 
dejavnostih drugih pristojnih organov  na podlagi nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa 

PU v 
sodelovanju s  
SPP UUP GPU 
in  zunanjimi 
ustanovami 

IV. 

Okrepitev sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami UUP GPU v 
sodelovanju z 
NOE GPU in 
zunanjimi 
znanstveno-
raziskovalnimi 
ustanovami 

Vzpostavitev sodelovanja z enoto za raziskovanje prometne 
varnosti na Nizozemskem (SWOV), zveznim zavodom za ceste v 
Nemčiji (BASt) in raziskovalno enoto gradbene fakultete 
Univerze Maribor)  

SPP UUP GPU IV. 

 
 
2. podcilj: Zagotoviti organizacijske in tehnične pogoje za delo policije pri nadzoru cestnega prometa  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Pridobitev akreditacije laboratorija za kontrolo 
merilnikov v cestnem prometu ter uvedba novih 
merilnikov 

UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU in 
Uradom RS za 
meroslovje 

Organiziranje postopkov neodvisnega overjanja merilnikov v 
cestnem prometu 

CT UIT GPU v 
sodelovanju z 
UOK, UUP in  
UL  GPU 

IV. 

Zagotovitev tehnične podpore obdelavi podatkov za nadzor 
cestnega prometa 

UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP, UL GPU 
ter UFZJN MNZ 

II. 

Vzpostavitev sistema prenosa podatkov in avtomatskega sistema 
prepoznave registrskih številk 

SPP UUP GPU v 
sodelovanju z 
UIT, UKP in 
OKC GPU 

IV. 

Vzpostavitev obdelave podatkov naprav za nadzor 
cestnega prometa 

UUP in UIT 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Uvedba etilometra kot merilnika za določanje koncentracije 
alkohola pri nadzoru psihofizičnega stanja voznikov 

SPP UUP GPU IV. 
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4. strateški cilj: UČINKOVIT NADZOR DRŽAVNE MEJE IN PREPREČEVANJE NEDOVOLJENIH MIGRACIJ 
 
 
1. podcilj: Postopno povečevati učinkovitost nadzora državne meje in preprečevati nedovoljene migracije 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Vzpostavitev sistemskih in organizacijskih ukrepov 
za učinkovitejši nadzor državne meje zunaj mejnih 
prehodov in na mejnih prehodih, za prijetje ilegalnih 
migrantov v notranjosti države in njihovo vračanje 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Usposabljanje policistov za intenzivnejše sodelovanje z 
obmejnim prebivalstvom pri varovanju državne meje 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in PA GPU 

III. 

Priprava usmeritev in izvajanje določenih oblik sodelovanja po 
pogodbi o policijskem sodelovanju z Republiko Avstrijo 

SMP UUP GPU 
in UKP GPU v 
sodelovanju s 
PA, UIT in 
drugimi NOE 
GPU ter 
varnostnimi 
organi Republike 
Avstrije 

III. 

Izvedba strokovnih nadzorov v policijskih upravah, ki mejijo s 
Hrvaško, nad izvajanjem nadzora državne meje po schengenskih 
standardih (na mejnih prehodih, zeleni in modri meji ter v 
notranjosti države)  

SMP UUP GPU IV. 

  

Priprava koncepta izvajanja izravnalnih ukrepov ob prihodnji 
notranji schengenski meji in v notranjosti države 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Priprava aktov za učinkovitejše opravljanje mejne 
kontrole 

UUP GPU  Priprava na izvajanje Kodeksa skupnosti o pravilih gibanja oseb 
preko meja 

SMP UUP v  
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in drugimi 
NOE GPU 

IV. 

Evalvacija programov in usposabljanje vodij izmen na mejnih 
prehodih 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in PA GPU 

I. Dopolnitev in razširitev programov usposabljanja za 
delo na mejnih prehodih in na državni meji zunaj 
mejnih prehodov 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU  

Evalvacija programov in nadaljevalno usposabljanje opazovalcev 
državne meje iz helikopterja 

SMP UUP v 
sodelovanju z 
LPE UUP GPU 
in PA GPU 

III. 
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Evalvacija programov in usposabljanje policistov kontrolorjev na 
mejnih prehodih 
 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in PA GPU 

IV. 

Evalvacija programov in usposabljanje policistov za opravljanje 
nalog varovanja državne meje 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in PA GPU 

IV. 

Evalvacija programov in usposabljanje policistov za odkrivanje 
in preprečevanje zlorab listin 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU in PA GPU 

IV. 

  

Evalvacija programov in usposabljanje policistov za odkrivanje 
in preprečevanje prevozov ukradenih vozil čez državno mejo 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU, UKP in PA 
GPU 

IV. 

Sodelovanje v delovnih telesih Evropske unije s 
področja mejnih zadev in tujcev 

UUP GPU  Priprava stališč in sodelovanje pri delu delovnih teles EU za 
področje mejnih zadev in tujcev ter obveščanje drugih enot 
policije 

SMP UUP GPU IV. 

Zagotovitev tehnične podpore uvajanju schengenskih standardov 
pri varovanju državne meje in opravljanju mejne kontrole 

CT UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Sodelovanje pri pripravi in sklenitvi sporazuma o enostavnejšem 
opravljanju mejne kontrole v cestnem prometu z Republiko 
Italijo 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

IV. 

Uvedba skupne mejne kontrole na mejnih prehodih na državni 
meji z Italijo 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

IV. 

Priprava schengenske evalvacije Delovna skupina IV. 

Postopen prevzem schengenskih standardov pri 
varovanju državne meje in opravljanju mejne 
kontrole 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Sodelovanje pri ustanovitvi in delu evropske agencije za 
upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav 
članic Evropske unije  

SMP UUP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 

IV. 
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2. podcilj: Povečevati nadzor nad zakonitostjo bivanja tujcev in učinkovito izvajati določbe pravnega reda Evropske unije, še zlasti schengenskega 
pravnega reda 

 
Programi Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o tujcih SMP UUP GPU III. 
Sodelovanje pri pripravi novega navodila o zavrnitvi vstopa 
tujcu, pogojih za izdajo vizuma na mejnih prehodih, pogojih za 
izdajo vizuma iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve 
vizuma 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju z 
MNZ 

IV. 
Priprava sprememb in dopolnitev tujske zakonodaje 
ter njeno učinkovito izvajanje 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
MNZ 

Sodelovanje s prekrškovnimi organi pri nastajanju prakse 
kaznovanja na področju nezakonitega prebivanja tujcev 

SMP UUP GPU 
v sodelovanju s 
pristojnimi 
prekrškovnimi 
organi 

IV. 

 
 
5. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO VAROVANJE DOLOČENIH OSEB, OBJEKTOV IN OKOLIŠEV OBJEKTOV 
 
 
1. podcilj: Zagotavljati optimalno varnost z uredbo1 določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava normativnih aktov za učinkovitejše 
varovanje ter razmejitev pristojnosti med generalno 
policijsko upravo in policijskimi upravami ter 
policijskimi upravami in policijskimi postajami  

UVZ GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava predloga sprememb in dopolnitev pravil o varovanju 
določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so 
sedeži državnih organov 

UVZ GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Intenziviranje operativno-preventivnega dela UVZ GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

Implementacija standardov EU pri varovanju varovanih oseb in  
izdelavi načrtov varovanj varovanih oseb, objektov in okolišev v 
skladu z določili strokovnega navodila za pripravo načrtov 
varovanj 

UVZ GPU III. 

Dopolnitev in posodobitev sistemov tehničnega 
varovanja objektov 
 

UVZ GPU v 
sodelovanju z 
UIT in UL GPU 

Posodobitev zastarelega sistema tehničnega varovanja v objektih 
državnih organov (sedež predsednika RS, DZ RS, MZZ) in 
nastanitvenih objektih varovanih oseb 

Sektor I in III 
UVZ GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

IV. 

                                                           
1 Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Ur. list RS, št. 103/00). 
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Nadaljevanje vključevanja varovanih objektov na novi sistem za 
prenos alarmnih sporočil (infranet) 

UVZ GPU v 
sodelovanju s CT 
UIT GPU 

IV. 

 
 
2. podcilj: Uspešno in učinkovito varovati druge osebe, objekte in okoliše objektov 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava in izvajanje policijskega dela programa za 
zaščito prič in skesancev 

UKP GPU Priprava predloga za kadrovsko in materialno-tehnično 
vzpostavitev enote za zaščito prič v UKP GPU 

SPN UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT, UOK in UL 
GPU 

IV. 

Priprava akta o hišnem redu zgradbe MNZ na Štefanovi 2 II. Opredelitev standardov varovanja objektov in 
okolišev objektov 
 

GPU v  
sodelovanju z  
zunanjimi 
ustanovami 

Posodobitev načrtov varovanja okolice in notranjosti zgradbe 
MNZ na Štefanovi 2 

OO OKC GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

 
 
6. strateški cilj: RAZVIJANJE PARTNERSKEGA ODNOSA S POSAMEZNIKI IN SKUPNOSTMI 
 
 
1. podcilj: Vzpostaviti in razvijati partnerski odnos med policijo in državljani v vseh lokalnih skupnostih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Razvijanje novih pristopov vzpodbujanja 
državljanov in predstavnikov lokalnih skupnosti k 
ustanavljanju in delovanju posvetovalnih teles 

UUP GPU  Priprava zloženke o partnerskem sodelovanju policije z 
državljani 

SORUP UUP 
GPU 

II. 

Krepitev vloge vodje policijskega okoliša UUP GPU Organiziranje posveta za komandirje in vodje policijskega 
okoliša o uresničevanju vloge VPO v praksi  

SORUP UUP 
GPU 

III. 

Okrepitev sodelovanja s predstavniki lokalnih 
skupnosti ob bodoči zunanji meji Evropske unije 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 

Priprava usmeritev za intenzivnejše sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi in obmejnim prebivalstvom ob zunanji meji EU 

SMP UUP v 
sodelovanju s 
SORUP UUP 
GPU, drugimi 
NOE GPU in PU 

IV. 
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2. podcilj: Dosledno upoštevati usmeritve policijske dejavnosti v skupnosti in usmeritve za izvajanje preventivnega dela 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Zagotovitev organizacijskih in kadrovskih pogojev za 
izvajanje v skupnost usmerjenega policijskega dela 

UUP GPU Izvajanje projekta Samostojna policijska postaja  SORUP UUP 
GPU in delovna 
skupina 

IV. 

 
 
3. podcilj: Razvijati preventivne programe za varnost v skupnostih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava in izvajanje preventivnih programov na 
različnih področjih policijskega dela 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava projekta o preprečevanju zlorabe drog med mladimi SORUP UUP 
GPU in SOK 
UKP GPU 

IV. 

 
 
7. strateški cilj: RAZVIJANJE CILJNO USMERJENEGA MEDNARODNEGA POLICIJSKEGA SODELOVANJA 
 
 
1. podcilj: Tekoče preverjati operativne potrebe po mednarodnem policijskem sodelovanju 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava analize stanja in ocene potreb ter predlogov za sklenitev 
mednarodnih pogodb 

Opredelitev potreb policije po sklepanju dvo in 
večstranskih pogodb na vseh področjih 
mednarodnega policijskega sodelovanja 

SGDP GPU v  
sodelovanju z 
UKP in UUP 
GPU  

Dopolnjevanje pregleda sklenjenih mednarodnih pogodb in 
realizacije sprejetih obveznosti 

SMO SGDP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 
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2. podcilj: Določiti prioritete mednarodnega policijskega sodelovanja  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah 
strategije o mednarodnem policijskem sodelovanju 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 

Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev strategije 
mednarodnega policijskega sodelovanja zaradi vstopa Slovenije 
v EU 
 
 

SMO SGDP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in SEZMS 
MNZ 

I. 

 
 
3. podcilj: Prilagajati sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah razmeram in potrebam 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava strategije policijskega sodelovanja v mirovnih in drugih 
mednarodnih misijah 

SVNMM UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

III. 

Vzpostavitev kontingenta 30 policistov, ki bodo na razpolago EU SVNMM UUP 
GPU 

III. 

Sodelovanje v mirovnih in drugim mednarodnih 
misijah 

UUP GPU  v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Evalvacija programov usposabljanja  SVNMM UUP 
GPU 

II. 
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8. strateški cilj: VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VISOKE KAKOVOSTI POLICIJSKIH STORITEV 
 
 
1. podcilj: Nadaljevati s standardizacijo policijskih postopkov na področjih, kjer je standardizacija postopkov možna 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Dopolnitev opomnikov za izvedbo strokovnih nadzorov na 
delovnih področjih, za katera so strokovno odgovorni UUP, UKP 
in OKC GPU 

SN SGDP GPU v 
sodelovanju z 
UUP, UKP in 
OKC GPU 

IV. 

Priprava kataloga standardnih operativnih nalog OKC GPU OKC GPU  II. 
Dopolnitev kataloga postopkov policistov PPE GPU v skladu z 
metodami dela, taktiko delovanja ter uporabo novih sredstev in 
opreme v policiji 

SVNMM UUP 
GPU 

I. 

Prilagoditev kataloga standardov policijskih postopkov 
spremembam ZKP, ZP in pravilnika o izvajanju policijskih 
pooblastil 

SORUP UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Dopolnjevanje kataloga standardnih policijskih 
postopkov in drugih predpisov po področjih dela 

UKP, UUP, UVZ 
in OKC GPU  

Standardizacija postopkov za obravnavanje otrok in 
mladoletnikov 

SSK UKP GPU II. 

 
 
2. podcilj: Standardizirati rezultate dela na ozko strokovnih področjih 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava zaključnega poročila delovne skupine 
 
 

SN SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

I. 
 

Opredelitev meril uspešnosti in učinkovitosti 
izvajanja policijskih nalog 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU  

Preučitev in priprava predloga zagotovitve bolj pregledne porabe 
sredstev po organizacijskih enotah in nalogah policije iz ZPol 
 
 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 
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Preučitev možnosti uvedbe modela poslovne 
odličnosti za javno upravo v policijo in pripravo 
projekta 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Preučitev prijav za sodelovanje pri pilotskem projektu uvajanja 
poslovne odličnosti urada za meroslovje 

SN SGDP GPU v 
sodelovanju s PU 

IV. 

 
 
9. strateški cilj: RAZVIJANJE UČINKOVITEGA SISTEMA ODNOSOV Z JAVNOSTMI  
 
 
1. podcilj: Zagotoviti enovit in učinkovit sistem obveščanja medijev o vseh dogodkih, ki so pomembni za javnost 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Nadgraditev sistema odnosov z javnostmi SGDP GPU v 

sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

Vzpostavitev standardov komuniciranja z zunanjimi javnostmi 
 

SOJ SGDP GPU I. 

Organiziranje seminarjev za novinarje, ki poročajo o 
delu policije 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Izvedba posveta za novinarje, ki spremljajo delo policije 
 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
UIT GPU 

II. 

 
 
2. podcilj: Razvijati komuniciranje z državljani  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Razširitev vsebine spletnih strani policije SGDP GPU v 

sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava novih spletnih strani policije v skladu s sklepi 
uredniškega odbora  

CI UIT GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Izvedba raziskave o stališčih novinarjev glede učinkovitosti 
komuniciranja policije z mediji 

II. Spremljanje zadovoljstva javnosti s policijskim delom SGDP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami  

Izvedba raziskave o stališčih javnosti o policiji 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
NOE GPU in  
zunanjimi 
ustanovami 

IV. 
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3. podcilj: Razvijati komuniciranje s ciljnimi strokovnimi javnostmi 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Razvijanje in poglabljanje odnosov z nevladnimi 
organizacijami 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava in izvedba raziskave o zadovoljstvu nevladnih 
organizacij z delom policije 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Sodelovanje s FPVV na področju komuniciranja s strokovnimi 
javnostmi 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju s 
FPVV 

IV. Razvijanje sodelovanja s pedagoškimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter drugimi strokovnimi 
javnostmi (tožilstva, sodišča itd.) 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU Sodelovanje pri vsebinski zasnovi revije Obramba SOJ SGDP GPU IV. 

 
 
4. podcilj: Učinkovito komunicirati z notranjo javnostjo 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Odprtje elektronskega naslova generalnega direktorja policije za 
komuniciranje z interno javnostjo 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
UIT GPU 

I. 

Izvedba raziskave o internem komuniciranju 
 

SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
zunanjimi 
ustanovami 

III. 
 

Posodobitev internih oblik komuniciranja (interni 
časopis, intranet idr.) 

SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava vsebinske in tehnološke prenove internih spletnih strani 
policije v skladu s sklepi uredniškega odbora 

CI UIT GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Zasnova in izdajanje strokovne revije SGDP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Oživitev revije Policija SOJ SGDP GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 
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10. strateški cilj: PRILAGAJANJE POLICIJSKE ORGANIZIRANOSTI IN METOD DELA SPREMEMBAM ZAKONODAJE IN 
VARNOSTNIM RAZMERAM  

 
 
1. podcilj: Prilagoditi delovanje spremenjeni zakonodaji   
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Usposabljanje multiplikatorjev o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o policijskih pooblastilih 

SORUP UUP 
GPU v 
sodelovanju s PA 
GPU 

I. 

Spremljanje in analiziranje stanja na področjih, kjer policisti 
vodijo in odločajo o postopkih o prekrških ter zagotavljanje 
strokovne pomoči pri izvajanju nalog po novem zakonu o 
prekrških 

UUP GPU IV. 

Priprava nove uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih 
policije 

Priprave na izvajanje nove zakonodaje NOE GPU 

Priprava pravilnika o rokih trajanja policijske uniforme 

Vodstvo UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

II. 

Reorganizacija rezervne sestave policije UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU  

Izvajanje projekta pomožne policije (po sprejetju projekta) SVNMM UUP 
GPU 

II. 

Opredelitev postopkov in uskladitev policijskega dela 
ter usposabljanje policistov za delo policije v različnih 
varnostnih razmerah 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Izdelava dokumentov, potrebnih za delo policije v različnih 
varnostnih razmerah, pri naravnih in drugih nesrečah ter 
izrednem stanju in vojni 

SVNMM UUP 
GPU 

IV. 
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2. podcilj: Preverjati in ocenjevati organiziranost in obstoječe metode dela po posameznih področjih delovanja, jih primerjati z mednarodnimi 
dosežki ter dopolnjevati in spreminjati v skladu z načelom odprtosti  in izsledki znanstveno-raziskovalnega dela 

 
Programi Nosilci 

programov in 
sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava koncepta ocenjevanja ogroženosti s 
kriminaliteto 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
NOE GPU in 
MNZ RS ter 
zunanjimi 
znanstvenimi in 
drugimi 
ustanovami 

Priprava osnutka metodologije ocenjevanja ogroženosti UKP GPU v 
sodelovanju s 
SGDP GPU in 
MNZ RS 

IV. 

Vzpostavitev enote za vključitev v schengenski 
informacijski sistem 

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

Kadrovanje, usposabljanje in zagotovitev informacijske podpore 
oddelku SIRENE 
 
 

SMPS UKP GPU 
v sodelovanju z 
UOK in UIT 
GPU 

IV. 

Zagotovitev stalne dežurne službe za mednarodno 
policijsko sodelovanje 

UKP GPU Vzpostavitev stalnega 24-urnega dežurstva v SMPS UKP GPU SMPS UKP GPU 
v sodelovanju z 
UIT GPU 

IV. 

Zagotovitev izvajanja izravnalnih ukrepov na vlakih 
v skladu s schengenskimi standardi in policijskih 
nalog na železniškem območju 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

   

Prilagoditev organiziranosti policije zahtevam EU na 
področju mednarodnega civilnega kriznega 
upravljanja 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Usposobitev potrebnega števila starešin in policistov za delo na 
področju kriznega upravljanja 

SVNMM UUP 
GPU 

II. 

Zagotovitev izvajanja novega koncepta delovanja 
posebne policijske enote generalne policijske uprave 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava aktov o organizaciji in delovanju PPE GPU in izvedba 
prve faze povečanja števila policistov 

SVNMM UUP 
GPU 

IV. 

Izboljšanje kakovosti dela in izrabe službenih psov in 
konj 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava kataloga policijskih postopkov za policiste konjenike SVNMM UUP 
GPU 

II. 
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Priprava načrta vzpostavitve rezervnega sistema za sprejem 
interventne številke 113 

OKC GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in PU 
ter zunanjimi 
izvajalci 

IV. 

Priprava predloga vzpostavitve sistema za sprejem interventnih 
klicev na številko 113 od gluhonemih oseb 

OKC GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in PU 
ter zunanjimi 
izvajalci 

III. 

Organizacijska in tehnična prilagoditev sprejemanja 
klicev na interventni številki 113 

OKC GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

Posodobitev sistemov 113 na GPU in PU UIT GPU v 
sodelovanju z 
OKC GPU 

IV. 

Opredelitev postopkov in uskladitev policijskega dela 
ter usposabljanje policistov za preprečevanje in 
odkrivanje kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi za 
množično uničevanje 

SE GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava izhodišč in izdelava osnutka strategije dela na tem 
področju 

SE GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 

Sistemska ureditev kontrole sporočil, posredovanih z 
elektronsko pošto ali drugimi oblikami informacijske 
tehnologije 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

Zagotovitev tehnične opreme  v skladu s srednjeročnim načrtom 
razvoja in dela policije za obdobje od leta 2003 do 2007 ter 
vzpostavitev sistema nadzora interneta in javne elektronske pošte

SPN UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT, UOK in UL 
GPU 

IV. 

Zagotovitev usklajenega procesa strokovnega in 
upravljavskega odločanja ter odgovornosti za 
opravljanje policijskih nalog in uporabo policijskih 
pooblastil 

UUP in UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Uskladitev Pravil policije z novim aktom o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v policiji 

SORUP UUP 
GPU 

IV. 

Racionalizacija postopkov za bolj smotrno uporabo 
informacijskega sistema policije na področju 
kriminalitete 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in PU 
Ljubljana 

Analiza obstoječega sistema zbiranja, kakovosti in uporabnosti 
podatkov iz evidence zaznav kaznivih dejanj ter evidence 
ovadenih oseb in kaznivih dejanj 

SRKKA UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

IV. 

 
 
11. strateški cilj: POOBLAŠČENO IN VARNO OBRAVNAVANJE OSEBNIH IN TAJNIH PODATKOV 
 
 
1. podcilj: Dopolnitev in nadgradnja sistema zaščite osebnih in tajnih podatkov, ki jih obdeluje policija 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Dopolnitev notranje normativne ureditve varstva 
osebnih in tajnih podatkov 

UIT GPU Dopolnitev pravil o varovanju podatkov v evidencah policije in 
uskladitev z zakonom o varstvu osebnih podatkov 

CZP UIT GPU II. 
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Opredelitev informacijske varnostne politike UIT GPU Opredelitev varnostne politike ITSP CZP UIT v 
sodelovanju s CT 
in CI UIT ter 
SNPPP SGDP 
GPU 

I. 

Ureditev tehničnega varovanja določenih blagajn CT in CZP UIT 
GPU 

IV. 

Vzpostavitev sistema avtomatskega obveščanja administratorjev  
informacijskih sistemov o spremembah kadrovskih razporeditev 
uporabnikov ITSP (v okviru interneta, EPP in SPIS) 

CZP in CI UIT 
GPU 

I. 

Vzpostavitev pilotskega projekta nadomeščanja sistema osebnih 
gesel uporabnikov ITSP s sistemom prijavljanja na podlagi 
elektronskega certifikata in/ali biometričnih podatkov 

CZP UIT GPU II. 

Posodobitev sistema varovanja in evidentiranja 
dostopa do osebnih in tajnih podatkov 

UIT GPU 

Določitev varnostnih območij policije v skladu s predpisi, ki 
urejajo varovanje tajnih podatkov 

CZP UIT v 
sodelovanju s CT 
UIT GPU 

IV. 

Določitev posebnih ukrepov in postopkov prenosa 
podatkov stopnje strogo tajno in tajno 

UIT GPU Izvedba zaščite delovnih postaj in lokalnih omrežij, v okviru 
katerih se obravnavajo tajni podatki stopnje tajno in strogo tajno 

CZP UIT GPU IV. 

Dokončanje postopkov izdaje dovoljenj za dostop do tajnih 
podatkov (nacionalno, EU in NATO) za zaposlene in zunanje 
izvajalce 

CZP UIT GPU II. 

Vzpostavitev rednega usposabljanja s področja tajnih podatkov 
policije in upravljanja z dokumentarnim gradivom za zaposlene v 
policiji in osebje zunanjih izvajalcev 

CZP UIT GPU IV. 

Implementacija novele zakona o tajnih podatkih UIT GPU 

Vzpostavitev nadzora nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih v 
organizacijah, ki obravnavajo tajne podatke policije 

CZP UIT GPU IV. 

 
 
2. podcilj: Razvoj sistema varnega in verodostojnega elektronskega poslovanja policije 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Vzpostavitev sistema za izdajo in overovljanje 
digitalnih kvalificiranih potrdil in njihovo 
overovljanje z drugimi 

UIT GPU Pridobitev certifikata za izdajanje digitalnih potrdil v skladu z 
določbami zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu 

CZP UIT GPU IV. 

Varovanje priključnih točk policijskega 
informacijskega sistema z drugimi informacijskimi 
sistemi 

UIT GPU Posodobitev varnostnih pregrad in povečanje zmogljivosti na 
priključnih točkah ITSP z internetom in drugimi informacijskimi 
sistemi 

CZP UIT GPU IV. 
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3. podcilj: Vzpostavitev sistema protielektronske zaščite v policiji 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava načrta izvajanja protiprisluškovalnih 
pregledov varnostnih območij, kjer se obdelujejo 
tajni podatki stopnje strogo tajno in tajno 

UIT GPU Vzpostavitev sistema in začetek izvajanja protiprisluškovalnih 
pregledov po določitvi varnostnih območij policije 

CZP UIT GPU I. 

 
 
12. strateški cilj: UVELJAVLJANJE IN NADGRAJEVANJE NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH PRAVIL IN ETIČNIH NORM 

POLICIJSKEGA DELOVANJA 
 
 
1. podcilj: Spremljati in ocenjevati izvajanje notranjih organizacijskih pravil in etičnih norm ter sprejemati ustrezne ukrepe 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Vzpostavitev sistema spremljanja in odpravljanja 
primerov nestrokovnega in nezakonitega pričanja 
policistov pred sodišči 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava pobude za izvedbo strokovnega posveta predstavnikov 
policije, državnega tožilstva in sodišč o spremljanju pričanja 
policistov 

SOKSPZ GPU v 
sodelovanju s 
SNPPP SGDP 
GPU ter VDT in 
VS 

II. 

Ugotavljanje potreb po spremembah in dopolnitvah pravilnika za 
reševanje pritožb in priprava usmeritev za delo na podlagi 
pritožbenih postopkov 

SNPPP SGDP 
GPU in SD PU 

IV. 
 

Preučitev koncepta dela na področju notranjih preiskav in potreb 
po spremembah normativnih podlag za delo na tem področju 

SNPPP SGDP 
GPU  

IV. 
 

Preučitev dodatnih preventivnih ukrepov na področju notranje 
varnosti 

SNPPP SGDP 
GPU 

IV. 
 

Zagotavljanje zakonitosti in etičnosti policijskih 
postopkov 

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

Izdelava priročnika o človekovih pravicah v policijskih 
postopkih 

SORUP UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

IV. 
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2. podcilj: Spremljati izvajanje policijskih pooblastil z vidika spoštovanja človekovih pravic in svoboščin 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Dopolnitev usmeritev za izvajanje policijskih pridržanj SSP UUP GPU v 

sodelovanju z 
UKP GPU 

III. 

Tehnična nadgradnja evidence o omejitvah prostosti v skladu z 
novo zakonodajo 

UIT GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

II. 

Spremljanje izvajanja ukrepov omejitve prostosti v 
policijskih postopkih 

UKP in UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Dopolnitev logične kontrole kakovosti podatkov o omejitvah 
prostosti v aplikacijah na centralnem računalniku policije (FIO – 
kazniva dejanja, omejitve prostosti) 

SRKKA UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I. 

Uresničevanje priporočil evropskega odbora za 
preprečevanje mučenja in nehumanega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja Sveta Evrope 
in varuha človekovih pravic 

UUP GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Zagotovitev kadrov ter ustreznih pogojev bivanja in oskrbe 
tujcev v postopku prisilne odstranitve 

CT UUP GPU v 
sodelovanju s 
UOK GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

IV. 

Spremljanje uporabe prisilnih sredstev UKP in UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Izdelava analize telesnih poškodb policistov pri uporabi prisilnih 
sredstev 

SORUP UUP 
GPU 

II. 

Spremljanje obdelave in posredovanja osebnih 
podatkov iz policijskih evidenc 

UKP in UUP 
GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Posodobitev evidentiranja dostopov do podatkov v policijskih 
evidencah 

CZP in CI UIT 
GPU 

IV. 
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13. strateški cilj: ZAGOTOVLJANJE VISOKE KAKOVOSTI UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
 
1. podcilj: Nadgraditi sistem načrtovanja, pridobivanja in izbire kadrov  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava kadrovskih projekcij in načrtovanje 
kadrovskih potreb 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Ocena kadrovskih potreb in izdelava načrta zaposlovanja za leto 
2006 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

III. 

Priprava načrta in izvajanje postopkov za zaposlitev 
novih kadrov za potrebe zunanje schengenske meje 
Evropske unije 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU  

Priprava dveh javnih objav prostih delovnih mest kandidatov 
/kandidatk za policiste in izvedba izbirnih postopkov 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

IV. 

Priprava in izvajanje načrta transferja kadra na  
zunanjo schengensko mejo Evropske unije 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

Priprava načrta premestitev policistov iz enot na notranji 
schengenski meji 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

IV. 

Evalvacija in razvoj sistema pridobivanja in izbiranja 
kadrov 

UOK GPU Priprava sprememb in dopolnitev usmeritev za izvajanje izbirnih 
postopkov za zaposlitev v policiji 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
UUP in SGDP 
GPU 

I. 

Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za 
potrebe sistema pridobivanja in izbiranja kadrov 

UOK GPU  Dopolnitev obstoječe programske opreme UOK GPU v 
sodelovanju s 
SOKK MNZ 

II. 

Izdelava strategije na področju upravljanja s 
človeškimi viri v kriminalistični policiji 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU 

Priprava izhodišč in ustanovitev delovne skupine za izdelavo 
strategije 
 

SOKSPZ UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU  

IV. 
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2. podcilj: Zagotoviti enakomerno delovno obremenjenost policistov na policijskih postajah  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Prenos nezasedenih delovnih mest policistov z manj delovno 
obremenjenih policijskih postaj na bolj obremenjene 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
vsemi PU 

I. Priprava načrta premestitev policistov ter sprememb 
in dopolnitev akta o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU Premeščanje policistov in prenos delovnih mest z manj delovno 

obremenjenih policijskih postaj na bolj obremenjene 
UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

Po odločitvi 
generalnega 
direktorja 
policije 

 
 
3. podcilj: Vzpostaviti karierni sistem   
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava aplikativne podpore novemu centraliziranemu 
kadrovsko-informacijskemu sistemu policije 

CI UIT GPU v 
sodelovanju z 
UOK GPU 

II. Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za 
potrebe kariernega sistema 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

Posredovanje predlogov za dopolnitev aplikacije MFERAC 
ministrstvu za finance 

UOK GPU v 
sodelovanju s 
SOKK MNZ in 
MF RS 

IV. 

Nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema za 
potrebe obračuna plač (MFERAC) 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
MNZ in 
kadrovsko službo 
vlade 

Posredovanje predlogov za dopolnitev aplikacije MFERAC 
ministrstvu za finance 

UOK GPU v 
sodelovanju s 
SOKK MNZ in 
MF RS 

IV. 
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14. strateški cilj: RAZVIJANJE SISTEMA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA POLICIJSKO 
DELO 

 
 
1. podcilj: Preverjati ustreznost in učinke sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter ga na podlagi ugotovitev prilagajati in 

nadgrajevati v skladu z načeli odprtosti in transparentnosti 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava strategije izobraževanja in usposabljanja policistov na 
področju varstva človekovih pravic 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP in UKP 
GPU 

IV. 

Prilagoditev načrtovanja in izvajanja učnih programov policije 
zahtevam predpisov o izobraževanju, usposabljanju in 
izpopolnjevanju v državni upravi 

PA GPU IV. 

Uskladitev višješolskega programa v skladu z novo sprejetim 
zakonom o višjem strokovnem izobraževanju 

PA GPU IV. 

Priprava predloga programa in predmetnika za oblikovanje 
višješolskega izobraževalnega programa višji kriminalist 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UOK in UKP 
GPU 

IV. 

Izdelava analize o učinkovitosti osnovnih usposabljanj in 
izpopolnjevanj policistov za zakonito in strokovno uporabo 
policijskih pooblastil 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

II. 

Izdelava primerjalne analize slovenskega, nemškega, 
avstrijskega in švedskega programa osnovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja policistov za uporabo prisilnih sredstev 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

II. 

Prilagoditev in nadgradnja sistema ter programov 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v 
skladu s potrebami policije, z zakonodajo in 
kodeksom poklicne etike 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Evalvacija izobraževalnega programa policist PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU 

II. 
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Priprava in izvedba tretjega modula programa vodenje za 
komandirje 
 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU in PU 
MB 

IV. 

Priprava programa osnovnega usposabljanja za mejne policiste PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

II. 

Priprava vsebinskih in izvedbenih izhodišč za osnovni program 
usposabljanja pomožnih policistov in njihovo usposabljanje po 
programu nadaljevalnega in dopolnilnega usposabljanja 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Dopolnitev programov usposabljanj VPO, policistov –  
kriminalistov in kriminalistov za mladoletniško kriminaliteto o 
preprečevanju mladoletniškega nasilja 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

IV. 

Evalvacija programa osnovnega usposabljanja za opravljanje 
nalog VPO 

PA GPU IV. 

Priprava programa usposabljanja inšpektorjev s področja v 
skupnost usmerjenega policijskega dela 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Izdelava programa usposabljanja za oblikovanje programov 
usposabljanj in njihovo izvedbo 
 

PA GPU 
IV. 

Priprava programa usposabljanja za mentorje PA GPU IV. 
Priprava programa usposabljanja za mednarodno policijsko 
sodelovanje v okviru schengenskega informacijskega sistema 
(SIS, SIRENE) 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

IV. 

Izvajanje usposabljanja policistov za delo v večetnični družbi v 
skladu s projektom 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Evalvacija usposabljanja na policijskih postajah s področja 
policijskih pooblastil, priprava programa in študij primerov 

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

  

Priprava programa preizkusa v skladu s pravilnikom o 
opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti 
in psihofizičnih zmožnostih policista za delo 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

III. 
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Izvajanje programa preizkusa v skladu s pravilnikom o 
opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti 
in psihofizičnih zmožnostih policista za delo 

UOK GPU v 
sodelovanju s 
komisijo za 
preizkus 

IV. 

Ustanovitev policijske akademije kot izvajalca 
izobraževalnih in drugih programov v policiji 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami  

Priprava predloga akta o ustanovitvi policijske akademije kot 
izvajalca izobraževalnih in drugih programov v policiji 

PA GPU v 
sodelovanju s 
pravno službo 
MNZ in MŠZŠ 
RS 

IV. 

Priprava in izdaja priročnika za vodnike službenih psov PA GPU IV. 
Priprava in izdaja priročnika za izvajalce usposabljanj PA GPU IV. 

Razvijanje strokovne publicistike, izdajateljske in 
svetovalne dejavnosti za potrebe policije 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami  

Izdelava učnega gradiva za izvedbo izpitnega programa za 
pridobitev policijskih pooblastil 

PA GPU II. 

Priprava koncepta intenzivnega učenja tujih jezikov 
v policiji  

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Priprava koncepta učenja angleškega jezika za mejne policiste PA GPU IV. 

Izvedba seminarja CEPOL v Sloveniji na temo v skupnost 
usmerjenega policijskega dela  

PA GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Sodelovanje (organiziranje okrogle mize in predstavitvenih 
sestankov idr.) v okviru evropskega policijskega izobraževalnega 
omrežja (EPLN)  

PA GPU IV. 

Sodelovanje v okviru ad hoc centra za usposabljanje mejne 
policije (ACT) 

PA GPU IV. 

Vključevanje v tuje in mednarodne policijske 
izobraževalne programe 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Izmenjava udeležencev usposabljanj z inštitutom za 
usposabljanje bavarske policije v Ainringu v okviru slovensko-
bavarskega sodelovanja 

PA GPU IV. 

Izvedba programa o komunikaciji za komandirje PP za 
predstavnike držav JV Evrope in sodelovanje v drugih oblikah 
usposabljanj v okviru projekta DCAF 

PA GPU IV. Priprava in izvajanje programov usposabljanja tujih 
policistov v okviru pakta stabilnosti jugovzhodne 
Evrope in drugih sprejetih obveznostih RS 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU Sodelovanje pri izvedbi druge faze usposabljanj za države JV 

Evrope v okviru OVSE 
PA GPU IV. 
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15. strateški cilj: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POMOČI POLICISTOM 
 
 
1. podcilj: Spremljati nove predpise in dopolnjevati izjavo o varnosti in na podlagi sprejete izjave o varnosti usposabljati policiste za varno delo 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja na tipičnih delovnih 
mestih ministrstva in policije 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, PU in 
MNZ 

I. 

Določitev obsega in rokov preventivnih zdravstvenih pregledov 
delavcev ministrstva in policije 

UOK GPU I. 

Normativno urejanje, usmerjanje in spremljanje 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in 
zunanjimi 
ustanovami 

Ocena varstva izpostavljenih delavcev in izdelava internega 
predpisa o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v ministrstvu in 
policiji 

UOK GPU IV. 

 
 
2. podcilj: Urediti sistem požarnega varstva 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Izdelava in izvajanje požarnih redov v objektih 
policije 
 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, PU, PP, 
MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami 

Izdelava predpisa o organizaciji in izvajanju varstva pred 
požarom v ministrstvu in policiji 

UOK GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 
 

II. 
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16. strateški cilj: SMOTRNO NAČRTOVANJE, RAZPOREJANJE IN RACIONALNA UPORABA MATERIALNO-TEHNIČNIH 
SREDSTEV TER ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO POLICIJE 

 
 
1. podcilj: Smotrno načrtovati nabavo materialno-tehničnih sredstev ter zagotavljati pogoje za delo s področja investicij in investicijskega 

vzdrževanja objektov na podlagi programskega planiranja 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Priprava predloga sprememb načrta nabav in gradenj za leto 
2005 v skladu s sprejetimi prioritetami 
 
 

SFZ UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU  

I. Vzpostavitev smotrnega načrtovanja materialno-
tehničnih sredstev (opreme in investicij) z določitvijo 
prioritet 
 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Dokončanje vzpostavitve evidence materialno-tehničnih sredstev SMTZ UL GPU 
v sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, UFZJN 
MNZ in 
zunanjim 
izvajalcem 

IV. 

Priprava navodil in dokumentov ter izvedba postopkov 
usklajevanj za pripravo spremembe proračuna za leto 2005 

I Zagotovitev programskega načrtovanja proračuna 
policije v skladu z zakonodajo javnih financ 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Priprava navodil in dokumentov ter izvedba postopkov 
usklajevanj za pripravo proračuna za leto 2006 
 

Vodstvo in SFZ 
UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU, PU in 
UFZJN MNZ 

III. 

Koordinacija in sodelovanje pri oddaji javnih naročil ter 
spremljanje izvajanja javnih naročil v skladu z načrtom nabav in 
gradenj za leto 2005, ki pomeni realizacijo načrta razvojnih 
programov v tekočem letu 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in UFZJN 
MNZ 

IV. 

Priprava predlogov in strokovnih podlag za izvedbo postopkov 
oddaje javnih naročil nabav in gradenj za leto 2005 

I. 

Priprava investicijske dokumentacije za programe oziroma 
projekte, ki so osnova za vključitev v načrt razvojnih programov 

UL in druge 
NOE GPU 

IV. 

Zagotovitev izvajanja načrtov razvojnih programov 
za obdobje od leta 2003 do 2007: 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in MNZ 

  
− prevozna sredstva   
− oborožitev   
− posebna tehnična sredstva in pripomočki   
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− kriminalistično-tehnična oprema, posebna 
tehnična sredstva in pripomočki za 
kriminalistično dejavnost ter oprema za zaščito 
ogroženih delavcev 

  

− oprema za nadzor prometa   
− oprema za zdravstveno varstvo   
− tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov   
− informacijska in telekomunikacijska oprema, 

oprema za zaščito podatkov in digitalna 
informacijska infrastruktura 

  

− novogradnje in adaptacije objektov, nakup 
zgradb in prostorov, investicijsko-vzdrževalna 
dela v objektih, urejanje lastniških razmerij in 
študije o izvedljivosti projektov 

  

− oprema delavnic in laboratorijev, birotehnična 
ter pisarniška oprema 

  

− oprema za službena stanovanja in samske sobe   
− oprema za obrate prehrane   
− nadaljnja ureditev počitniške dejavnosti MNZ 

RS (adaptacija počitniških objektov, zamenjava 
dotrajanih bivalnikov) 

  

 
 
2. podcilj: Zagotoviti racionalno in gospodarno uporabo ter spremljati razvoj in novosti pri materialno-tehničnih sredstvih in na drugih področjih  
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Posodobitev evidenc materialno-tehničnih sredstev in 
skladiščnega poslovanja 

UL GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU in 
MNZ 

Dokončanje vzpostavitve povezave z materialnim  
knjigovodstvom ter evidenco osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja po pravilniku o sistemizaciji in tipizaciji materialno- 
tehničnih sredstev in opreme 

SMTZ UL GPU 
v sodelovanju z 
UIT GPU, 
UFZJN MNZ in 
zunanjim 
izvajalcem  

IV. 

Opredelitev standardov za osebno in dopolnilno 
policijsko opremo 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 
 

Priprava in izvajanje projekta o novi policijski uniformi SMTZ UL in 
UUP GPU v 
sodelovanju z 
zunanjimi 
izvajalci 

IV. 
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Določitev normativov za gradnjo objektov policije UL GPU v 
sodelovanju  z 
drugimi NOE  
GPU in MNZ 

Dokončanje priprave normativov za gradnjo objektov policije SIVUZ UL v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in UFZJN 
MNZ 

IV. 

 
 
3. podcilj: Upoštevati že načrtovane obveznosti ter izvedbeni načrt za uveljavitev schengenskih standardov nadzora zunanje meje Evropske unije 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Zagotovitev izvajanja izvedbenega načrta za 
uveljavitev  schengenskih standardov nadzora 
zunanje meje Evropske unije: 
− materialni stroški  
− investicije 

 objekti za zeleno mejo 
 nastanitvene kapacitete 
 ITK oprema 
 tehnična oprema in prevozna sredstva 

Delovna skupina 
(UUP, UKP PA, 
UOK, UIT in UL 
GPU) v 
sodelovanju z  
MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami 

Koordinacija in izvedba projektov, ki so oziroma bodo 
opredeljeni v noveliranemu izvedbenemu načrtu za uveljavitev 
schengenskih standardov nadzora zunanje meje Evropske unije 
od leta 2005 do 2007 

Delovna skupina 
(UUP, UKP PA, 
UOK, UIT in 
UL GPU) v 
sodelovanju z  
MNZ in 
zunanjimi 
ustanovami 

IV. 

 
 
4. podcilj: Posodobitev poslovanja z dokumentarnim gradivom 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Uvedba aplikacije SPIS v vse NOE GPU UIT GPU v 

sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

II. 

Prenova aplikacije ISPP CI UIT GPU v 
sodelovanju z 
UUP GPU 

IV. 

Uskladitev poslovanja z dokumentarnim gradivom v 
policiji z uredbo 

UL GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 

Nadaljevanje usposabljanja iz poslovanja z dokumentarnim 
gradivom za strokovni izpit za vodstvene in administrativne 
delavce 

PA GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU in PU  

IV. 
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17. strateški cilj: POSODABLJANJE SISTEMSKE INFORMACIJSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE  
 
 
1. podcilj: Posodobiti informacijsko infrastrukturo policije 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Vzpostavitev rezervnega centralnega sistema UIT GPU Priprave za namestitev rezervnega računalniškega sistema v 

objektu PU Novo mesto 
CI in CT UIT 
GPU v 
sodelovanju z 
UL GPU in PU 
NM 

IV. 

Dokončanje tretje faze projekta LAN infrastruktura CI UIT GPU IV. 
Izvedba pilotske inštalacije terminalnega strežnika v ITSP  CI UIT GPU III. 

Dokončanje lokalnih računalniških omrežij v 
policijskih enotah 

UIT GPU in PU 

Posodobitev postopkov izdelave in hrambe rezervnih kopij 
podatkov LAN 

CI UIT GPU II. 

Poenotenje omrežne opreme lokalnih informacijskih 
sistemov generalne policijske uprave 

UIT GPU Posodobitev LAN stikal ITSP CI UIT GPU IV. 

Vpeljava nove elektronske pošte UIT GPU Uvedba nove elektronske pošte v vse policijske enote CI UIT GPU III. 
Dodelava grafične podobe vmesnika za dostop do podatkovnih 
baz centralnega računalnika 

CI UIT GPU I. 

Razširitev obstoječe aplikacije FIO z možnostjo zajema in 
prikaza fotografij in slik 

CI UIT GPU v 
sodelovanju z 
UKP GPU 

II. 

Standardizacija postopkov in posodobitev aplikacije operativnih 
informacij v informacijskem sistemu FIO 

SRKKA UKP 
GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

I. 

Opredelitev podatkov o kriminaliteti v okviru spletnega portala za 
policijsko statistiko 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU  

IV. 

Priprava vsebinskih izhodišč za dopolnitev informacijske podpore 
FIO s podatki iz evidence iskanih in najdenih predmetov ter 
evidence usmerjenega zbiranja obvestil na področju terorizma in 
mednarodnega organiziranega kriminala 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

IV. 

Posodobitev informacijske podpore  UIT GPU v 
sodelovanju z 
drugimi NOE 
GPU 
 
 

Priprava koncepta za vzpostavitev t. i. enotnega informacijskega 
okna na področju mednarodnega policijskega sodelovanja 

UKP GPU v 
sodelovanju z 
UIT GPU 

IV. 

Vzpostavitev sistema za elektronsko arhiviranje 
podatkov policije 

UIT GPU  Izvedba pilotskega projekta elektronskega arhiviranja podatkov CI UIT GPU IV. 
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2. podcilj: Posodobiti telekomunikacijsko infrastrukturo policije 
 

Programi Nosilci 
programov in 

sodelujoči 

Naloge Nosilci nalog 
in sodelujoči 

Rok 
izvedbe 
nalog 

(trimesečje) 
Nadaljevanje izgradnje prostranega omrežja (WAN) CT  v 

sodelovanju s CI 
in  CZP UIT 
GPU 

IV. 

Izdelava primerjalne analize možnih načinov zagotavljanja 
prenosnih kapacitet za potrebe ITSP 

CT  v 
sodelovanju s CI 
in  CZP UIT 
GPU 

IV. 

Povečanje zmogljivosti integriranega omrežja ITSP UIT GPU 

Uvedba kriptoščitenega prenosa podatkov med policijskimi 
enotami po IP protokolu do 100 Mb/s  

CZP UIT GPU IV. 

Posodobitev govornega telekomunikacijskega omrežja policije v 
GPU in PU 

CT  v 
sodelovanju s CI 
in  CZP UIT 
GPU 

IV. Povečanje prepustnosti in funkcionalnosti govornega 
omrežja 

UIT GPU 

Vključevanje digitalne opreme na lokalni ravni govornega 
telekomunikacijskega omrežja policije 

CT UIT GPU v 
sodelovanju s 
SOP PU 

IV. 

Digitalizacija radijskih omrežij na območjih PU Novo mesto in 
PU Ljubljana 

CT UIT GPU v 
sodelovanju s 
PU 

IV. 

Uvedba tehnične opreme za mobilne podatkovne aplikacije v 
okviru digitalnih radijskih omrežij 

CT UIT GPU III. 

Posodobitev sistema določanja klicnih znakov in pogovornikov 
za komuniciranje v policijskih radijskih omrežjih 

CZP UIT GPU I. 

Digitalizacija radijskega omrežja UIT GPU 

Nadgradnja dispečerskega radijskega sistema in vključitev v 
aplikacijo 113 in dnevnik dogodkov OKC 

CT UIT GPU v 
sodelovanju z 
OKC GPU 

IV. 
 

Uvajanje digitalnih tehnologij na videosistemih CT UIT GPU IV. 
Analiza stanja in priprava dokumentacije za uvajanje sistema za 
prenos alarmnih sporočil na območjih policijskih uprav 

CT UIT GPU IV. 
Tehnično varovanje objektov policije UIT GPU 

Ureditev tehničnega varovanja prostorov za nacionalni register 
tajnih podatkov  MNZ in policije ter podregistrov EU in NATO 

CT  v 
sodelovanju s 
CZP UIT GPU 

IV. 
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II. NAČRT ZAPOSLOVANJA V POLICIJI  
 
 
1. Načrt zaposlovanja v uniformirani policiji 
 

Naloge Dejavnosti Število zaposlitev Rok izvedbe Sodelujoči 
Nove zaposlitve Kandidati in kandidatke za policiste 250 IV. NOE GPU in PU 
Nadomestne zaposlitve Kandidati in kandidatke za policiste 80 IV. NOE GPU in PU 
Ponovne zaposlitve Obravnava vlog ter izvedba kadrovskih postopkov za ponovno 

zaposlitev v policiji  
10 IV. NOE GPU in PU 

 
 
2. Načrt zaposlovanja v neuniformirani policiji (status policist) 
 

Naloge Dejavnosti Število zaposlitev Rok izvedbe Sodelujoči 

Nove zaposlitve Objava javnih natečajev, izvedba izbirnih postopkov in sklenitev 
delovnega razmerja z novimi delavci - strokovnjaki 

10 IV. UKP in UIT GPU 

Nadomestne zaposlitve Objava javnih natečajev, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba 
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja z delavci, 
ki bodo nadomestili odhajajoče delavce (sporazumna prenehanja 
delovnih razmerij, upokojitve, smrt, disciplinski ukrepi …)  

20 IV. NOE GPU in PU 

 
 
3. Načrt zaposlovanja delavcev policije (brez statusa policist) 
 

Naloge Dejavnosti Število zaposlitev Rok izvedbe Sodelujoči 
Nove zaposlitve Sklenitev delovnega razmerja s štipendisti   14 IV. NOE GPU in PU 
Nove zaposlitve in 
premestitve iz drugih 
organov 

Ugotovitev potreb in zagotavljanje ustreznega administrativnega 
osebja za pisanje zapisnikov o zaslišanju osumljenca v skladu z 
novelo ZKP in za delo prekrškovnih organov 

Glede na potrebe IV. UUP in UKP GPU ter 
MO in CURS MF 

Objava javnih natečajev, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba 
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja z delavci, ki 
bodo nadomestili odhajajoče delavce (sporazumna prenehanja 
delovnih razmerij, upokojitve, smrt, disciplinski ukrepi …)  

20 IV. NOE GPU in PU Nadomestne zaposlitve 

Objava javnih natečajev, prijava na zavodu za zaposlovanje, izvedba 
postopkov za zaposlitev in sklenitev delovnega razmerja za določen 
čas zaradi povečanega obsega dela in nadomeščanja odsotnih 
delavcev  

20 IV. NOE GPU in PU 
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III. NAČRT OPREME IN INVESTICIJ  
 
 

     Vir financiranja             

     Podprogram 0802170108021703080217020802170208021702080117030405170104051701040517010405170104051701   08021702 

PU 1714 - POLICIJA    PP 1226 1236 1228 137 139 7805 1649 8989 4319 7099 1656   5572 

NAČRT NABAV IN GRADENJ Z NAČRTOM 
INFORMATIZACIJE ZA LETO 2005 
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Zap. 
št. Namen Projekt NRP Konto PodkontoKol. 1226 1236 1228 137 139 7805 1649 8989 4319 7099 1656 

Skupaj 
investicije 5572 

  Sredstva za nadzor prometa                                     

1. laserski merilec hitrosti 5332 1714-02-5332 4202 420225 10 11.000                    11.000  

2. merilec hitrosti-radar Multanova 5332 1714-02-5332 4202 420225 1 5.000                    5.000  

3. ročni elektronski alkotest 5332 1714-02-5332 4202 420225 18 6.000                    6.000  

4. merilnik alkohola v izdihanem zraku  5332 1714-02-5332 4202 420225 20 42.076                    42.076  

5. stacionarni radar 5332 1714-02-5332 4202 420225 1 12.000                    12.000  

  Skupaj za nadzor prometa         50 76.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.076 0 

  Sredstva za kriminalistično dejavnost                                     

1. nakup laboratorijske opreme-kriminalistično tehnična oprema 5317 1714-02-5317 4202 420221     16.895                  16.895  

2. nakup posebnih tehničnih sredstev in pripomočkov  5334 1714-02-1236 4202 420236     197.600                  197.600  

3. 
oprema za ogrožene delavce (nakup sistema za operativno 
spremljanje oseb) 6745 1714-02-6745 4202 420237     2.865                  2.865  

  Skupaj za krim. dejavnost         0 0 217.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.360 0 

  Gradbene investicije                                     

1. nakup zgradb in prostorov (kupnina za PP Kranj) 4200 1714-02-4200 4200 420000       116.584                116.584  

2. PMP Kranjska gora - odkup zemljišča od Občine Kranjska gora 4206 1714-02-4206 4206 420600       23.712                23.712  

3. načrti in druga projektna dokumentacija 4208 1714-02-4208 4208 420804       19.760                19.760  
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4. PU LJ - PP Moste 4200 1714-02-0001 4200 420000       197.600                197.600  

5. PP Murska Sobota- PP MS 4204 1714-02-0005 4204 420401       321.816                321.816  

6. samski dom Šentvid 4204 1714-02-0007 4204 420402       197.600                197.600  

7. PU CE - PP Mozirje 4204 1714-02-0008 4204 420401       19.760                19.760  

8. Gotenica - poligon 4204 1714-02-0010 4204 420401       138.320                138.320  

9. PU NG - PP Ajdovščina 4204 1714-02-0014 4204 420402       76.076                76.076  

10. PU PO - upravna stavba 4204 1714-02-0015 4204 420402       198.661                198.661  

11. novogradnja GPU 4200 1714-02-0023 4200 420000       9.880                9.880  

12. 
CT Prosenjakovci - sofinanc. izgradnje vodovoda, postavitev ograje in 
čistilne naprave 4204 1714-02-7419 4204 420401       39.520                39.520  

13. PU NM - PMP Metlika SCH 1714-02-0022 4204 420401               319.000        319.000  

14. PU PO - PP Ilirska Bistrica SCH 1714-02-0024 4204 420402               114.942        114.942  

15. PU CE - PMP Rogaška Slatina SCH 1714-02-7411 4204 420401               160.000        160.000  

16. PU KRŠKO - PP Brežice SCH 1714-02-7412 4204 420402               430.000        430.000  

17. PU LJ - PMP Kočevje SCH 1714-02-7413 4204 420402               235.000        235.000  

18. PU MB - PMP Podlehnik SCH 1714-02-7414 4204 420402               165.000        165.000  

19. PU MB - PMP Gorišnica SCH 1714-02-7415 4204 420401               155.000        155.000  

20. PU MB - PP VSP Maribor SCH 1714-02-7416 4204 420402               50.000        50.000  

21. PU MS - PMP Lendava SCH 1714-02-7417 4204 420402               250.000        250.000  

22. PU MS - PMP Ljutomer SCH 1714-02-7418 4204 420401               120.000        120.000  

23. PU KP - PP Piran SCH 1714-03-7423 4204 420402               330.000        330.000  

24. PU KP - PMP Koper SCH 1714-03-7424 4204 420402               215.000        215.000  

25. PU MB - PP Rače SCH 1714-03-7426 4204 420402               80.000        80.000  

26. PU MB - PMP Ormož SCH 1714-03-7427 4204 420402               243.000        243.000  

SCH 1714-03-7428 4200 420000               70.000        70.000  27. PU CE - PMP Šmarje pri Jelšah 

SCH 1714-03-7428 4204 420402               80.000        80.000  

28. PU NM - PMP Črnomelj SCH 1714-04-0001 4204 420402               140.000        140.000  

29. PU PO - PP Cerknica SCH 1714-04-0002 4204 420402               100.000        100.000  

30. PU KK - PP Krško SCH 1714-04-0004 4204 420402               32.058        32.058  

31. PU PO - PP Ilirska Bistrica - VDM SCH 1714-04-0006 4204 420402               80.000        80.000  

32. PU MS - PPVSP Petanjci SCH 1714-04-0007 4204 420402               10.000        10.000  

33. PU KP - MOP Koper SCH 1714-04-0008 4200 420000               6.000        6.000  
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34. Adaptacija Centra za tujce CT 6598-01-4204 4204 420402                         0  

    CT 6598-01-4204 4205 420500                         0  

  Skupaj gradbene investicije         0 0 01.359.289 0 0 03.385.000 0 0 0 0 4.744.289 0 

  Investicijsko vzdrževanje                                      

1. ureditev prostorov za pridržanje na PP 5311 1714-02-4205 4205 420500       30.000                 30.000   

2. ureditev mehanskega in tehničnega  varovanja objektov 5311 1714-02-4205 4205 420500       20.000                 20.000   

3. ureditev dežurnih sob 5311 1714-02-4205 4205 420500       20.000                 20.000   

4. klimatizacija prostorov na GPU in Policijskih upravah 5311 1714-02-4205 4205 420500       10.000                 10.000   

5. obnova kotlovnic, toplotnih postaj in energetskih sistemov  5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

6. zamenjava oken in vrat po objektih 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

7. 
obnova agregatov, UPS naprav nadzornih sistemov, jakotočnih in 
šibkotočnih instalacij 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

8. obnova dvorišč, parkirišč, kanalizacije in zunanje razsvetljave 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

9. PU LJ - ureditev kanalizacije PKP Stožice 5311 1714-02-4205 4205 420500                         0   

10. obnova streh s pripadajočimi deli 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

11. 
sanacija prostorov (tlakov, talnih oblog, sten, fasad, prezračevalnih 
sistemov in strojnih instalacij) 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

12. ostala nepredvidena dela 5311 1714-02-4205 4205 420500       16.042                 16.042   

13. Štefanova 2 - obnova instalacijskih jaškov za sanitarije   5311 1714-02-4205 4205 420500       10.000                 10.000   

14. Štefanova 2 - zamenjava dvigal  5311 1714-02-4205 4205 420500       10.000                 10.000   

15. Štefanova 2 - obnova izložb in fasade v atriju 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

16. Štefanova 2 - sanacija zamakanja ravne strehe 5311 1714-02-4205 4205 420500       2.000                 2.000   

17. Štefanova 2 - zamenjava UPS naprave 5311 1714-02-4205 4205 420500       10.000                 10.000   

18. Štefanova 2 - obnova toplotne postaje in klimatske naprave v knjižnici 5311 1714-02-4205 4205 420500       3.000                 3.000   

19. 
Vodovodna 93 - zamenjava vrat in sanacija tlaka v avtomehanični 
delavnici 5311 1714-02-4205 4205 420500       10.000                 10.000   

20. Vodovodna 93 - dobava agregat s priklopi objektov  5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

21. Vodovodna 95 – obnova izpraznjenih prostorov od SOVE  5311 1714-02-4205 4205 420500       40.000                 40.000   

22. PA Tacen - postavitev ograje okoli kompleksa PA 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

23. PA Tacen - obnova balkonov na internatu 2 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

24. PA Tacen - zamenjava oken - internat 1 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                 8.000   

25. gorski objekti  - rekonstrukcija antenskih stolpov 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

26. PU LJ - klimatizacija OKC 5311 1714-02-4205 4205 420500       10.500                 10.500   

27. PU CE - zamenjava gorilca z avtomatiko 5311 1714-02-4205 4205 420500       1.500                 1.500   
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28. PU CE - ureditev tuširnice za potrebe samoobrambe 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

29. PU KP - zamenjava vrat v avtomehanični delavnici 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.500                 8.500   

30. PU KP - sanacija zamakanja strehe na PPPin PP KP 5311 1714-02-4205 4205 420500       2.000                 2.000   

31. PU MB - zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov 5311 1714-02-4205 4205 420500       5.000                 5.000   

32. PU MS - zamenjava gorilca 5311 1714-02-4205 4205 420500       500                 500   

33. PU MS - ureditev vhodnega stopnišča 5311 1714-02-4205 4205 420500       4.000                 4.000   

34. PU NG - ureditev prezračevanja 5311 1714-02-4205 4205 420500       7.000                 7.000   

35. PU NG - sanacija zamakanja ravne strehe 5311 1714-02-4205 4205 420500       3.000                 3.000   

36. PU NM - ureditev prostora za poligraf in digestorij 5311 1714-02-4205 4205 420500       2.000                 2.000   

37. PU SG - zamenjava kritine s pripadajočimi deli 5311 1714-02-4205 4205 420500       8.000                8.000  

  Skupaj investicijsko vzdrževanje           0 0 319.042 0 0 0 0 0 0 0 0 319.042 0 

  Nakup prevoznih sredstev                                     

1. motorno kolo, civilno, prostorn. do 350 ccm 5314 1714-02-5314 4201 420100 5    25.000                25.000  

2. osebno spec. civilno patruljno vozilo do 1600 ccm 5314 1714-02-5314 4201 420101 10    27.000                27.000  

3. osebno spec. civilno patruljno vozilo od 1600 do 1900 ccm 5314 1714-02-5314 4201 420101 10    26.000                26.000  

4. osebno specialno vozilo za prevoz sl. psov od 1600 do 1900 ccm 5314 1714-02-5314 4201 420101 5    16.500                16.500  

5. osebno specialno vozilo civil. patruljno nad 2000 ccm - Provida 5314 1714-02-5314 4201 420101 2    8.500                8.500  

6. osebno specialno vozilo terensko - večje - brez polic. oznak 5314 1714-02-5314 4201 420101 5    40.000                40.000  

7. osebno specialno vozilo BM, do 1600 ccm 5314 1714-02-5314 4201 420101 20    54.000                54.000  

8. osebno specialno vozilo za ogled krajev prometnih nesreč 5314 1714-02-5314 4201 420101 2    16.000                16.000  

9. osebno specialno S vozilo 5314 1714-02-5314 4201 420101 1    15.000                15.000  

10. kombinirano vozilo za prevoz oseb 8+1 brez pol. opreme 5314 1714-02-5314 4201 420103 3    15.000                15.000  

11. kombinirano vozilo  za prevoz opreme 5314 1714-02-5314 4201 420103 5    22.000                22.000  

12. kombinirano intervenc. vozilo večje (5+4) 5314 1714-02-5314 4201 420103 11    83.764                83.764  

13. osebna vozila 1906 1714-02-1906 4201 420101               562.572        562.572  

14. helikopter 1906 1714-02-1906 4201 420105               930.000        930.000  

15. osebna vozila Phare 1711-01-6598 4201 420101                 233.940 42.500    276.440  

16. najem vozil najem   4023 402303                         0 440.786 

  Skupaj nakup prevoznih sredstev         79 0 0 348.764 0 0 01.492.572 233.940 42.500 0 0 2.117.776 440.786 

  Nakup opreme za varovanje oseb in objektov                                     

1. tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov  1905 1714-02-1905 4202 420237       23.712                23.712  
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  Skupaj opreme za varovanje oseb in objektov         0 0 0 23.712 0 0 0 0 0 0 0 0 23.712 0 

  Nakup policijske opreme                                     

1. tehnična sredstva za nadzor meje 1906 1714-02-1906 4202 420236               383.428        383.428  

2. pištola SIG 226 kal.9 PARA 5324 1714-02-5324 4202 420236 25    5.000                5.000  

3. pasivni merek ainpoint 5324 1714-02-5324 4202 420236 10    600                600  

4. brzostrelka H&K za levičarje 5324 1714-02-5324 4202 420236 5    3.000                3.000  

5. beretta 8000 5324 1714-02-5324 4202 420236 50    6.000                6.000  

6. beretta 92FS 5324 1714-02-5324 4202 420236 300    28.836                28.836  

7. električni paralizator 5324 1714-02-5324 4202 420236 10    3.000           3.000  

8. sistem kontrole vstopa, avdio video oprema 5334 1714-02-5324 4202 420236       4.000                4.000  

9. prisilna sredstva in posebni tehnični pripomočki 5334 1714-02-5334 4202 420236       6.712                6.712  

10. 
oprema za ostrostrelce, AL_JAM oprema, foto in video oprema, 
potapljaška oprema 5334 1714-02-5334 4202 420236       7.000                7.000  

11. nakup psov 5334 1714-02-5334 4202 420299       6.000                6.000  

12. tehnična sredstva za južno mejo Phare 1711-01-6598 4202 420236                     50.000 150.000 200.000  

  Skupaj nakup policijske opreme         400 0 0 70.148 0 0 0 383.428 0 0 50.000 150.000 653.576 0 

  ITK oprema                                     

1. nakup opreme za zaščito podatkov 1926 1714-02-1926 4202 420202       59.280                59.280  

 2.  oprema za medomrežna povezovanja  5315 1714-02-5315 4202 420238       10.000                10.000  

3. oprema radijskih komunikacij 5315 1714-02-5315 4202 420238       69.576                69.576  

 4.  oprema fiksnih govornih omrežij 5315 1714-02-5315 4202 420238       20.000                20.000  

5. oprema za sisteme varovanja 5315 1714-02-5315 4202 420238       50.000                50.000  

6. elektronske naprave in oprema laboratorijev 5315 1714-02-5315 4202 420238       50.000                50.000  

7. strojna oprema (PC, tiskalniki) 5316 1714-02-5316 4202 420202       146.700                146.700  

8. programska oprema in storitve 5316 1714-02-5316 4202 420202       105.000                105.000  

9. nadgradnje strojne opreme 5316 1714-02-5316 4202 420202       20.000                20.000  

10. oprema medomrežnega povezovanja 7404 1714-02-7404 4202 420238       11.856                11.856  

11. informacijska oprema 1906 1714-02-1906 4202 420202               554.000        554.000  

12. telekomunikacije 1906 1714-02-1906 4202 420238               885.000        885.000  

13. informacijska oprema Phare 1711-01-6598 4202 420202                 447.950 107.500 30.000 50.000 635.450  

14. telekomunikacije Phare 1711-01-6598 4202 420238                     50.000 100.000 150.000  

  Skupaj ITK oprema         0 0 0 542.412 0 0 01.439.000 447.950 107.500 80.000 150.000 2.766.862 0 
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  Nakup pisarniške in laboratorijske opreme                                     

1. nakup laboratorijske opreme - oprema delavnic in laboratorijev 5318 1714-02-5318 4202 420221       23.712                23.712  

2. nakup pisarniške opreme - birotehnična oprema 5319 1714-02-5319 4202 420201       17.685                17.685  

3. nakup pisarniškega pohištva - pisarniška oprema 5321 1714-02-5321 4202 420200       11.856                11.856  

4. oprema za zdravstveno zavarovanje 5337 1714-02-5337 4202 420240       3.458                3.458  

  Skupaj pisarniška in lab. oprema         0 0 0 56.711 0 0 0 0 0 0 0 0 56.711 0 

  Oprema za služb. stanovanja in samske sobe                                     

1. nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 5308 1714-02-5308 4200 420001             17.000          17.000  

2. nakup stanovanjskega pohištva 5308 1714-02-5308 4202 420203             2.000          2.000  

3. inv. vzdrževanje in izboljšave 5308 1714-02-5308 4205 420500             17.000          17.000  

  Skupaj oprema za služb. stanovanja in samske sobe         0 0 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 36.000 0 

  Lastna dejavnost                                     

1. nakup drugega pohištva LD 1714-02-7420 4202 420204         16.200              16.200  

2. inv. vzdrževanje in izboljšave LD 1714-02-7420 4205 420500         7.000              7.000  

3. nakup opreme za menze LD 1714-02-7420 4202 420220           14.000            14.000  

4. inv. vzdrževanje in izboljšave LD 1714-02-7420 4205 420500           3.000            3.000  

            0 0 0 0 23.200 17.000 0 0 0 0 0 0 40.200 0 

  SKUPAJ         529 76.076 217.3602.720.078 23.200 17.000 36.0006.700.000 681.890 150.000 130.000 300.000 11.051.604 440.786 
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SEZNAM KRATIC 
 
 
Policija:  PU Policijska uprava 
     SUP PU    Sektor uniformirane policije 
GPU Generalna policijska uprava    SKP PU    Sektor kriminalistične policije 
SGDP GPU Služba generalnega direktorja policije     OKC PU    Operativno-komunikacijski center 
   SN SGDP    Sektor za nadzor    SD PU    Služba direktorja 
   SNPPP SGDP    Sektor za notranje preiskave in pomoč policistom    
   SA SGDP    Sektor za analitiko PPE GPU    Posebna policijska enota 
   SMO SGDP    Sektor za mednarodne odnose    
UUP GPU Uprava uniformirane policije   
   SSP UUP    Sektor splošne policije Ministrstvo  za notranje zadeve: 
   SPP UUP    Sektor prometne policije   
   SMP UUP    Sektor mejne policije SEZMS MNZ Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje 
   SORUP UUP    Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije DUNZ MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve 
   SVNMM UUP    Sektor za varnostno načrtovanje in mirovne misije UFZJN MNZ Urad za finančne zadeve in javna naročila 
   CT UUP    Center za tujce SOKK MNZ Služba za organizacijo, kadre in kakovost 
   LPE UUP    Letalska policijska enota   
UKP GPU Uprava kriminalistične policije   
   SOKSPZ UKP    Sektor za organizacijske, kadrovske in sistemsko-pravne zadeve krim. policije   
   SSK UKP    Sektor za splošno kriminaliteto Druge ustanove:  
   SGK UKP    Sektor za gospodarsko kriminaliteto   
   SOK UKP    Sektor za organizirano kriminaliteto MO Ministrstvo za obrambo 
   SPN UKP    Sektor za posebne naloge MZZ  Ministrstvo za zunanje zadeve  
   SRKKA UKP    Sektor za računalniško kriminaliteto in kriminalistično analitiko MP Ministrstvo za pravosodje  
   SMPS UKP    Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje MF Ministrstvo za finance  
CFP GPU Center za forenzične preiskave MŠZŠ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
UVZ GPU Urad za varnost in zaščito MK Ministrstvo za kulturo 
OKC GPU Operativno-komunikacijski center MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
   OO OKC    Oddelek za operativo MZ Ministrstvo za zdravje 
   OK OKC    Oddelek za komunikacije OVS Obveščevalno-varnostna služba 
SE GPU Specialna enota URSZR Uprava RS za zaščito in reševanje 
PA GPU Policijska akademija URSPPD Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 
UOK GPU Urad za organizacijo in kadre URSNPIS Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 
UIT GPU Urad za informatiko in telekomunikacije CURS Carinska uprava RS 
   CI SIT    Center za informatiko DURS Davčna uprava RS 
   CT SIT    Center za telekomunikacije Sova Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 
   CZP SIT    Center za zaščito podatkov FPVV Fakulteta za policijsko-varnostne vede 
UL GPU Urad za logistiko ATVP Agencija za trg vrednostnih papirjev 
   SFZ SS    Sektor za finančne zadeve BS Banka Slovenije 
   SMTZ SS    Sektor za materialno-tehnične zadeve DT Državno tožilstvo  
   SIVUZ    Sektor za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb VDT Vrhovno državno tožilstvo 
   CO Gotenica    Center za oskrbo Gotenica VS Vrhovno sodišče  
 


