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Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje od leta 2008 – 2012 je oblikovan na podlagi temeljnih usmeritev za pripravo tega načrta, ki 
jih je izdal minister za notranje zadeve (št. 007-30/2007/8 (141-01), 4. 7. 2007). Temeljne usmeritve določajo poslanstvo, vizijo in vrednote 
slovenske policije, strateške cilje, kazalce uspešnosti njihovega uresničevanja in usmeritve za izvajanje strateških ciljev.  
 
V srednjeročnem načrtu razvoja in dela policije so v okviru strateških ciljev in usmeritev opredeljeni programi za njihovo uresničevanje. 
Programi so skupek nalog, ki bodo operacionalizirane v letnih načrtih dela policije. Pri programih so poleg časa izvedbe navedene 
organizacijske enote policije, odgovorne za načrtovanje nalog, njihovo usklajevanje, izvedbo in poročanje, ter organizacijske enote policije in 
druge ustanove, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog.  
 
Srednjeročni načrt razvoja in dela policije bo podlaga za pripravo letnih načrtov dela policije in letnih načrtov dela policijskih enot. Policija bo 
poročala o izvajanju načrtovanih nalog v letnih in polletnih poročilih o svojem delu. 

 
 
 
 
 

                 Jože ROMŠEK                                                                                                                                              Dragutin MATE 

GENERALNI DIREKTOR POLICIJE                                                             MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE 
    GLAVNI POLICIJSKI SVETNIK 
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POSLANSTVO 
 

Policija  v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje kriminaliteto, 
zagotavlja javni red in mir, varuje državno mejo in prispeva k varnosti cestnega prometa. Prevzema svoj del odgovornosti za nacionalno varnost, 

za nadzor zunanje meje Evropske unije, širjenje območja svobode, varnosti in pravic v Evropski uniji ter za izpolnjevanje drugih mednarodnih 
obveznosti. 

 
VIZIJA 

 
Policija se s svojim strokovnim znanjem in kakovostnimi storitvami uspešno sooča z varnostnimi izzivi in zagotavlja visoko stopnjo varnosti. 

 
VREDNOTE 

 
Zakonito in strokovno delo 

 
Policisti izvajajo postopke, določene z zakoni in podzakonski akti, v skladu s profesionalnimi standardi. To omogoča razvoj stroke, ustrezna organiziranost in 

usposobljenost policistov. Vzpostavljen sistem nadzora sproti preverja strokovnost dela. 
 

Varovanje človekovih pravic in svoboščin ter spoštovanje ljudi in njihovega osebnega dostojanstva 
 

Policija ščiti pravice, opredeljene v Ustavi RS in mednarodnih aktih o človekovih pravicah, na katerih temelji demokratična družba. Policisti jih pri delu 
dosledno upoštevajo. Njihovo vodilo je etičen in spoštljiv odnos do slehernega posameznika. Pravila obnašanja policije ščitijo integriteto posameznikov, 

zagotavljajo pa tudi ugotavljanje odgovornosti pri kršitvah pravil. 
 

Poštenost in nepristranskost 
 

Pošteno opravljanje nalog je vrednota, ki ohranja in krepi zaupanje javnosti v policijo. Policisti pri delu ravnajo nepristransko, kar pomeni, da ne smejo dajati 
neupravičenih koristi in prednosti posameznikom in ne smejo biti interesno vpleteni v odločanje. 

 
Medsebojni odnosi in pripadnost organizaciji 

 
Dobri odnosi med zaposlenimi, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, pomoči in strpnosti, ter pripadnost organizaciji so bistvenega pomena za dobro 

opravljanje dela. Vodstvo krepi pripadnost organizaciji in zagotavlja odprto dvosmerno komunikacijo. 
 

Preglednost in javnost delovanja 
 

Preglednost delovanja zahteva objektivno obveščanje javnosti, ne da bi bili pri tem razkriti varovani podatki. Javnost dela pomeni zagotavljanje pravočasnih, 
popolnih in verodostojnih informacij, kar je tudi ena od oblik nadzora nad delom policije. Obveščena javnost bolje razume delo policije in ji tudi bolj zaupa. 
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1. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO IZVAJANJE NALOG ZA PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE          

KRIMINALITETE1 
 
 
1. usmeritev: zagotoviti izvajanje nalog in ukrepov, ki jih določata Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za 

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

 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Izdelava strategije za omejevanje premoženjske kriminalitete  
 
 

UKP GPU v sodelovanju z UUP GPU ter Slovenskim 
zavarovalnim združenjem in raziskovalnimi 
ustanovami 

2008 

Priprava standardov za ustanavljanje multidisciplinarnih delovnih skupin za 
odkrivanje in preiskovanje obsežnejših in zahtevnejših kaznivih dejanj s 
področja gospodarske kriminalitete in korupcije 

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

2008  

Priprava programov za preprečevanje okoljske kriminalitete UKP GPU v sodelovanju z UUP GPU ter MOP, 
raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi 

2008 – 2009 

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

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

2008 – 2011 

Specializacija policistov, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja v družini in šoli  UKP GPU v sodelovanju z UUP GPU ter MP, MZ, 
MŠŠ, MDDSZ in lokalnimi skupnostmi 

2008 – 2012 

Sprememba zakonodaje s področja prikritih preiskovalnih ukrepov  UKP GPU 2008 – 2012 
Odkrivanje in preiskovanje delovanja organiziranih kriminalnih združb na 
področju nedovoljenih migracij po t. i. balkanski poti 

UKP GPU v sodelovanju s PU in  
varnostnimi organi drugih držav 

2008 – 2012 

Nadaljnje povezovanje informacijskega sistema policije z Interpolovim 
informacijskim sistemom  

UKP GPU v sodelovanju z UIT GPU 2008 – 2012 

 
 
 

                                                           
1Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: doseganje primerljive stopnje preiskanosti po enotni metodologiji evropskih standardov; doseganje 30-dnevnega roka od prejema 
zahtevka do posredovanja odgovora na področju forenzičnih in kriminalističnotehničnih preiskav, če so osumljenci kaznivih dejanj pridržani, pa v časovnem okviru pridržanja; 
povečanje števila osumljencev kaznivih dejanj, katerih identiteto policija ugotovi na podlagi dognanj pri ogledih krajev kaznivih dejanj. 
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2. usmeritev: razviti in poglobiti policijsko sodelovanje v skladu s Prümsko pogodbo, z bilateralnimi sporazumi in s policijami sosednjih držav ter 

zahodnega Balkana 
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Izvajanje Prümske pogodbe SGDP GPU v sodelovanju s UUP, UKP, CFP, SE in 
UIT GPU ter MNZ 

2008 – 2012 

Poglobitev sodelovanja z vodstvi policij držav na območju zahodnega Balkana SGDP GPU 2008 
Okrepitev sodelovanja z varnostnimi organi držav na območju zahodnega 
Balkana v skladu s sklenjenimi  dvostranskimi sporazumi in pomoč pri njihovem 
približevanju Evropski uniji (študijski obiski, seminarji in usposabljanja)  

UKP GPU v sodelovanju z varnostnimi organi drugih 
držav 
 
 

2008 – 2011 
 
 

 
 
3. usmeritev: posebno pozornost posvetiti boju proti terorizmu, gospodarski in organizirani kriminaliteti, korupciji ter problematiki mamil in 

ukradenih vozil 
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Uvedba organizacijskih sprememb na področju preiskovanja težjih in 
organiziranih oblik gospodarske kriminalitete po vzoru Skupine državnih 
tožilcev za pregon organiziranega kriminala  

UKP GPU v sodelovanju z UOK GPU in MNZ  2008 

Nadaljevanje izvajanja Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v RS 
za izboljšanje kadrovske strukture v enotah za preiskovanje gospodarske 
kriminalitete in korupcije 

UKP GPU v sodelovanju z zunanjimi ustanovami
  

2008 

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

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

2008 

Uvedba organizacijskih sprememb na področju zaseganja in pregledovanja 
računalniških programov in podatkov ter preiskovanja računalniške kriminalitete

UKP GPU v sodelovanju z UOK in UL GPU  2008 

Okrepitev sodelovanja pri boju proti terorizmu z varnostnimi organi držav 
Evropske unije in držav na območju zahodnega Balkana  

UKP GPU v sodelovanju s SE GPU in PU ter 
varnostnimi organi drugih držav 

2008 – 2012 

Sodelovanje pri dejavnostih združenja evropskih protiterorističnih enot (ATLAS) SE GPU 2008 – 2012 
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Posodobitev opreme za protiteroristično delovanje SE GPU v sodelovanju z UKP in UL GPU 2008 – 2012 
Preprečevanje tihotapstva in uporabe predhodnih sestavin za proizvodnjo 
prepovedanih drog z intenzivnejšim sodelovanjem s proizvajalci in trgovci s 
kemikalijami 

UKP GPU v sodelovanju s CURS in INCB OZN   2008 – 2012 

Zmanjšanje ponudbe prepovedanih drog v Sloveniji in drugih evropskih državah 
z izboljšanjem operativnega sodelovanja z varnostnimi organi držav na 
območju Balkana  

UKP GPU v sodelovanju s CURS ter varnostnimi 
organi drugih držav 

2008 – 2012 

Posodobitev strategije dela na področju avtomobilske kriminalitete  UKP GPU v sodelovanju z UUP GPU 2008 – 2012 
 
 
4. usmeritev: zagotavljati visok delež z lastno dejavnostjo odkritih kaznivih dejanj in visoko kakovost izvedenih preiskovalnih dejanj, zbranih 

obvestil in dokazov  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Standardizacija kriminalistično-tehničnih opravil in postopkov  UKP GPU v sodelovanju s CFP GPU 2008 – 2012 
Zagotovitev največ 30-dnevnega roka za rešitev zaprosil za preiskave DNK   CFP GPU 2008 
Akreditacija preiskovalnih metod  CFP GPU 2008 – 2012 
Izgradnja novih prostorov Centra za forenzične preiskave  CFP GPU v sodelovanju z UL GPU 2008 – 2012 
Posodobitev forenzično-informacijske tehnologije  UIT GPU v sodelovanju z CFP GPU 2008 
Spremembe in dopolnitve informacijskega sistema s področja kriminalitete   UKP GPU v sodelovanju z UIT GPU 2008 – 2009 
Vzpostavitev sistema računalniške prepoznave oseb na podlagi fotografije  CFP GPU v sodelovanju z UKP in UIT GPU 2009 – 2010 

 
 
5. usmeritev: preučiti in izdelati načrte za uvedbo enotne metodologije evropskih standardov merjenja preiskanosti   
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Sodelovanje pri izdelavi enotne metodologije evropskih standardov merjenja 
preiskanosti ter njene implementacije 

UKP GPU v sodelovanju s SGDP in UIT GPU ter MP 
in SURS 

2008 – 2009 
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2. strateški cilj: VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA TER ZMANJŠEVANJE NASILJA IN VANDALIZMA2 
 
 
1. usmeritev: v sodelovanju s skupnostmi določiti prioritete delovanja v skupnostih  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Sodelovanje pri pripravi občinskih programov varnosti UUP GPU v sodelovanju s PU in PP ter lokalnimi 
skupnostmi 

2008 

 
 
2. usmeritev: posebno pozornost posvetiti vsem oblikam in pojavom nasilja, vandalizma in nestrpnosti  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

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

UUP GPU v sodelovanju z UKP in PA GPU ter PU 2008 – 2012 

Priprava programov zagotavljanja varnosti na območjih z večetničnimi 
skupnostmi  

UUP GPU v sodelovanju z OKC, PA GPU in PU 2008 – 2012 

Okrepitev sodelovanja s pristojnimi ustanovami pri obravnavanju večkratnih 
kršiteljev javnega reda  

UUP GPU v sodelovanju z MP 2008 – 2012 

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

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

2008 – 2012 

 
 
3. usmeritev: proaktivno delovati pri zagotavljanju varnosti, povečati prisotnost na varnostno problematičnih območjih in zagotoviti krajši 

reakcijski čas pri interventnih dogodkih 
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Zagotavljanje varnosti na javnih zbiranjih  UUP GPU v sodelovanju s PU in MNZ 2008 – 2012 
Reorganizacija enote na sklic  UUP GPU v sodelovanju z UL in UOK GPU 2008 – 2012 

 
 

                                                           
2 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: zmanjšanje števila ponovitev intervencij na istem kraju; zmanjšanje ponavljajočih se pojavov nasilja in vandalizma; izboljšanje občutka 
varnosti ljudi; povečanje zadovoljstva ljudi z delom policije in s prisotnostjo policistov na terenu. 
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3. strateški cilj: USPEŠNO IN UČINKOVITO IZVAJANJE NALOG POLICIJE ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ S 
SMRTNIM IZIDOM IN HUDIMI TELESNIMI POŠKODBAMI TER POVEČANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA3 

 
 
1. usmeritev: zagotoviti učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, kot 

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

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Izvajanje preventivnih dejavnosti za povečanje prometne varnosti   UUP GPU v sodelovanju s PU in zunanjimi 
ustanovami 

2008 – 2012 

Razvoj novih metodologij nadzora prometa na vseh vrstah cest  UUP GPU 2008 – 2012 
Uvajanje sodobnih tehničnih sredstev za nadzor prometa (stacionarni radarji, 
sistemi za merjenje hitrosti po odsekih idr.)  

UIT GPU v sodelovanju z UUP GPU 2008 – 2012 

 
 
2. usmeritev: izvajati kontrolo prometa tudi na avtocestah ter druge preventivne in represivne ukrepe na avtocestnih postajališčih in bencinskih 

servisih  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Oblikovanje metodike in taktike dela na avtocestnem križu za izvajanje nadzora 
cestnega prometa, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj ter prekrškov  

UUP GPU  2008 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: število izvedenih ukrepov za povečanje varnosti cestnega prometa; število preventivnih in drugih dejavnosti policije. 
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4. strateški cilj: VAROVANJE DRŽAVNE MEJE, PREPREČEVANJE NEDOVOLJENIH MIGRACIJ IN IZVAJANJE SCHENGENSKEGA 
PRAVNEGA REDA4 

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

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Prilagajanje in nadgradnja koncepta skladnega upravljanja mej  UUP GPU v sodelovanju z MNZ in drugimi ministrstvi 2008 – 2012 
Prehod na schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) UIT GPU 2008 

 
 
2. usmeritev: posvetiti posebno pozornost preprečevanju nedovoljenih migracij in čezmejne organizirane kriminalitete v skladu z dvostranskimi 

sporazumi in v sodelovanju s policijami sosednjih držav 
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Sodelovanje z mejnimi organi držav izvora ali tranzita ilegalnih migrantov UUP GPU v sodelovanju s SGDP GPU in varnostnimi 
organi drugih držav 

2008 – 2012 

Sklenitev protokolov o izvajanju sporazumov Evropske unije o ponovnem 
sprejemu oseb z državami na območju zahodnega Balkana in drugimi državami

UUP GPU UUP GPU v sodelovanju s SGDP GPU in 
MNZ 

2008 – 2009 

 
 
3. usmeritev: z enotami za izravnalne ukrepe zagotoviti na notranjih mejah izvajanje vseh ukrepov, ki preprečujejo nedovoljene migracije in 

čezmejno organizirano kriminaliteto  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Zagotavljanje učinkovitega delovanja policijskih postaj za izravnalne ukrepe  UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 – 2010 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: število nedovoljenih prehodov čez državno mejo; število oseb, ki so jih na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili tuji 
varnostni organi; razmerje med številom prijetih oseb na meji in številom oseb, prijetih v notranjosti; število kosov zaseženega orožja, prepovedanih drog in ukradenih vozil na 
meji; število ugotovljenih ponarejenih potnih listin in število zavrnjenih oseb na meji. 
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5. strateški cilj: ORGANIZIRANOST POLICIJE, KI OMOGOČA UČINKOVITO VODENJE IN IZVAJANJE NALOG5 
 
 
1. usmeritev: preučiti dosedanjo organiziranost in optimizirati število policijskih postaj, policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot 

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

 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Preučitev dosedanje organiziranosti in priprava predloga optimalnega števila 
policijskih uprav in policijskih postaj  

UOK GPU v sodelovanju z NOE GPU, MNZ in 
zunanjimi ustanovami  

2008 – 2009 

Izdelava strategije upravljanja s človeškimi viri v kriminalistični policiji  UKP GPU v sodelovanju z UOK GPU 2008  
Reorganizacija rezervne sestave policije v pomožno policijo  UUP GPU v sodelovanju s PA GPU in PU 2008 – 2010 
Racionalizacija delovanja operativno-komunikacijskih centrov, dežurnih 
policistov na policijskih postajah in dežurnih služb generalne policijske uprave  

OKC GPU v sodelovanju z UUP,UKP, UVZ, UIT in UL 
GPU ter PU 

2008 

Preučitev možnosti uvedbe stalnih intervencijskih skupin UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2009 
 
 
2. usmeritev: na varnostne pojave in zahteve skupnosti se odzivati s spremenjeno vlogo vodje policijskega okoliša in jo opredeliti v podzakonskih 

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

 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Priprava podzakonskega akta namesto Pravil policije, ki bo opredelil nadzorno 
funkcijo komandirjev policijskih postaj in direktorjev policijskih uprav ter drugih 
vodstvenih delavcev, jim omogočil odpravljanje težav pri izvajanju nalog, hiter 
odziv na varnostne dogodke in jim dal pristojnosti, ki jim bodo omogočale 
optimalno izrabo delovnega časa ter materialnih in kadrovskih virov  

UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 

Razvijanje novih metod dela policije v lokalni skupnosti UUP GPU v sodelovanju z UKP GPU  2008 – 2009 
Razvijanje preventivnih projektov  UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2008 – 2012 
Razvijanje metod in oblik dela policije na kriminalno ogroženih območjih UKP GPU v sodelovanju z UUP in OKC GPU 2008 – 2012 

 
                                                           
5 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: povečanje deleža policistov, ki operativno delujejo na terenu; zmanjšanje obremenjenosti policistov z administrativnimi opravili; 
zmanjšanje odsotnosti policistov zaradi poškodb pri delu; izboljšanje rezultatov opravljenih preizkusov strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti; zagotovljena 
primerna oprema in tehnična sredstva za delovanje. 
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3. usmeritev: poskrbeti za poenostavitev delovnih procesov in odpraviti obremenitve policistov z administrativnim delom  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Analiza administrativnega poslovanja in priprava predlogov za odpravo 
nepotrebnega administrativnega dela policistov  

SGDP GPU v sodelovanju z UUP, UKP, OKC, UIT in 
UL GPU 

2008 – 2009 

Digitalizacija poslovanja in ureditev digitalnih arhivov  UIT GPU v sodelovanju z NOE GPU  2008 – 2012 
 
 
4. usmeritev: zagotoviti učinkovito uporabo in izrabo opreme in tehničnih sredstev, ki povečujejo učinkovitost dela in zagotavljajo večjo varnost 

policistov pri njihovem delu 
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Izdelava načrtov razvojnih programov in njihova izvedba  UL GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 – 2012 
Spremljanje in posodabljanje standardov za materialno-tehnična sredstva in 
opremo policistov  

UL GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 – 2012 

Priprava in izvedba strategije reševanja prostorske problematike policije za 
obdobje 2008 - 2012 

UL GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2008 – 2012 

Zagotavljanje pogojev za strokovno uporabo prisilnih sredstev  UUP GPU  v sodelovanju s PA in UL GPU ter PU 2008 – 2012 
Posodobitev klicnih centrov in nadgradnja sistema interventnih klicev na 
telefonsko številko 113  

OKC GPU v sodelovanju UIT GPU 2008 – 2012 

Racionalizacija stroškov telekomunikacijskega prometa (GSM, VoIP)  UIT GPU 2008 – 2012 
 
 
5. usmeritev: izdelava in implementacija strateškega načrta ITS za zagotavljanje optimalne organizacije in vsebine dela  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Sprejetje strategije informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije  UIT GPU 2008 
Informacijsko-telekomunikacijska podpora policijskemu delu (mobilni in 
stacionarni sistem avtomatske prepoznave registrskih tablic – ANPR, sistem 
avtomatskega lociranja vozil – GPS/AVL, mobilni dostop do podatkov, digitalni 
radijski sistem za prikrito kriminalistično delovanje, uvedba digitalnega 
sprejemnika LEO, termovizija idr.) 

UIT GPU v sodelovanju z UUP in UKP GPU 2008 – 2012 
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6. usmeritev: zagotoviti visoko raven potrebnih znanj in usposobljenosti policistov in vodstvenega kadra ter nameniti posebno pozornost 
usposabljanju novo zaposlenih 

 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Priprava kataloga znanj in veščin za vsa delovna področja in delovna mesta v 
policiji  

PA GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 – 2009 

Preoblikovanje višje v visoko policijsko šolo in prehod z višješolskega študija na 
visokošolski študij  

PA GPU v sodelovanju z UOK GPU 2008 – 2012 

Nadgradnja delovanja jezikovnega centra policije  PA GPU 2008 – 2011 
Izdelava progama sprejemnih izpitov za izbor kandidatov za vpis na Višjo 
policijsko šolo na podlagi verificiranih kriterijev  

PA GPU v sodelovanju z UOK GPU 2008 

Vpis Policijske akademije v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje 
in izobraževanja in izpitnih centrov  

PA GPU v sodelovanju z MŠŠ 2008 – 2009 

Prenova izobraževalnih programov  PA GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in 
zunanjimi ustanovami 

2008 – 2010 

Vzpostavitev sistema učenja na daljavo  PA GPU v sodelovanju z UIT GPU 2008 – 2012 
Sprememba pravilnika o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje 
policijskih pooblastil ter evalvacija in nadgradnja izpitnega program za izvajanje 
policijskih pooblastil in kriminalističnega tečaja 

PA GPU v sodelovanju z  UOK, UKP in UUP GPU 2008 – 2009 

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

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Posodobitev in poenotenje meril za ocenjevanje dela policijskih enot   SGDP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU, PU in 
zunanjimi ustanovami 

2008 – 2012 

Izdelava metodologije prikaza podatkov o varnostnih dogodkih v okviru 
geografskega informacijskega sistema na intranetu policije in izdelava 
programa za časovno in prostorsko razporejanje policijskih patrulj na podlagi 
teh podatkov  

OKC GPU v sodelovanju z UUP, UKP in UIT GPU 2008 – 2012 

Optimizacija kadrovskih procesov   UOK GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2008 – 2012 
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6. strateški cilj: KREPITEV UGLEDA POLICIJE6   
 
 
1. usmeritev: vzpodbujati krepitev pripadnosti organizaciji z uresničevanjem poslanstva in vrednot policije, z ustvarjanjem pozitivnega delovnega 

okolja in s skrbjo za zaposlene ter njihov razvoj  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Usposabljanje policijskih vodij o upravljanju s človeškimi viri  PA GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in 
zunanjimi ustanovami 

2008 – 2012 

Nadgrajevanje notranjih organizacijskih pravil in etičnih norm  SGDP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 – 2011 
 
 
2. usmeritev: zagotoviti strokovno pomoč posameznikom in enotam na vseh ravneh  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Razvoj metod in oblik strokovne pomoči posameznikom in enotam  UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU 2008 
 
 
3. usmeritev: izdelati protokol postopkov policije in ministrstva v primeru smrti, ugrabitve ali izsiljevanja policistov in drugih civilnih oseb, 

napotenih v mirovne misije, misije Združenih narodov ali misije Evropske unije  
 

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Priprava akta in sodelovanje pri njegovi implementaciji   UUP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in MNZ 2008 
 
 
4. usmeritev: krepiti ugled policije z objektivnim seznanjanjem notranje in zunanje javnosti 
  

Programi Nosilci programov in sodelujoči Čas izvedbe 
programov 

Priprava in izvedba programa komuniciranja z javnostmi z različnimi 
komunikacijskimi orodji   

SGDP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2008 – 2012 

Priprava in izvedba programa promocije policije  SGDP GPU v sodelovanju z drugimi NOE GPU in PU 2008 – 2012 

                                                           
6 Kazalci uspešnosti uresničevanja cilja: povečanje deleža izražene pripadnosti policistov organizaciji; povečanje deleža javnosti, ki izraža zaupanje v policijo in njeno delo; dvig 
zadovoljstva zaposlenih z delom, delovnimi razmerami, nagrajevanjem in vodenjem. 
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SEZNAM KRATIC 
 
 

  
 

Policija:  
NOE GPU Notranje organizacijske enote generalne policijske uprave 
SGDP GPU Služba generalnega direktorja policije  
UUP GPU Uprava uniformirane policije 
UKP GPU Uprava kriminalistične policije 
CFP GPU Center za forenzične preiskave 
UVZ GPU Urad za varnost in zaščito 
OKC GPU Operativno-komunikacijski center 
SE GPU Specialna enota 
PA GPU Policijska akademija 
UOK GPU Urad za organizacijo in kadre 
UIT GPU Urad za informatiko in telekomunikacije 
UL GPU Urad za logistiko 
PU Policijske uprave 
  
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
  
Druge ustanove:  
VDT Vrhovno državno tožilstvo 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MF Ministrstvo za finance 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MP Ministrstvo za pravosodje 
MŠŠ Ministrstvo za šolstvo in šport 
MZ Ministrstvo za zdravje 
CURS Carinska uprava RS 
DURS Davčna uprava RS 
UPPD Urad za  preprečevanje pranja denarja 
UNP Urad za nadzor proračuna 
ATVP Agencija za trg vrednostnih papirjev 
INCB OZN Mednarodni nadzorni svet za droge pri Združenih narodih 


