
Temeljno poslanstvo policije je v sodelovanju s
posamezniki in skupnostmi zagotavljati varnost
ljudi in premoženja, preprečevati, odkrivati
ter preiskovati prekrške in kazniva dejanja,
vzdrževati javni red in mir, nadzorovati
državno mejo ter urejati in nadzorovati cestni
promet. 

Naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična
policija ter specializirane enote policije. 

Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh: 
• Generalna policijska uprava na državni ravni,
• policijske uprave na regionalni ravni in 
• policijske postaje na lokalni ravni.

V Sloveniji je osem policijskih uprav ter 111 po-
licijskih postaj, sedež policije pa je v Ljubljani.
Za varnost prebivalcev 24 ur na dan skrbi nekaj
več kot 8.000 policistov, kriminalistov in drugih
zaposlenih v policiji. 

Delo policije temelji na uveljavljanju in spošto-
vanju pravnega reda, evropskih konvencij in pri-
poročil, strokovnosti ob doslednem spoštovanju
človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
ter visoki ravni etične zavesti policistov, sama
policija pa pri svojem delu potrebuje podporo in
sodelovanje javnosti. Merilo njene uspešnosti sta
poleg visoke ravni varnosti v državi tudi zaupa-
nje javnosti in njeno zadovoljstvo s policijskim
delom. 

INTERVENTNA ŠTEVILKA POLICIJE 113

Interventna številka policije 113 je številka, ki jo
državljani pokličejo, ko potrebujejo nujno pomoč
policije. Vezana je na operativno-komunikacijske
centre (OKC) policijskih uprav, ki sprejemajo ob-
vestila in zbirajo podatke o dejanjih, dogodkih in
pojavih, pomembnih za delo policije ter za dne-
vno oceno varnostnih razmer v Sloveniji. Osem
centrov po vsej Sloveniji na številko 113 letno
prejme okoli pol milijona klicev. 

ANONIMNI TELEFON POLICIJE

V operativno-komunikacijskem centru deluje
tudi anonimna telefonska številka 080 1200, ki
je namenjena vsem, ki bi radi policiji posredovali
koristne informacije in pri tem ostali anonimni. 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

Štefanova 2, 1501 Ljubljana
Telefon (01) 428 40 00, telefaks (01) 251 43 30

gp.policija@policija.si
www.policija.si
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Policisti se vsako leto odzovejo na nekaj manj kot
200.000 dogodkov, ki zahtevajo prihod policije. 
Povprečni reakcijski čas za nujne interventne dogodke
je bil lani 11 minut in 51 sekund.



POLICIJA V ŠTEVILKAH

Podatki o zaposlenih v Policiji (januar 2018)

Podatki o prevoznih sredstvih Policije 
(januar 2018)

   

POLICIJA NA SEJMU SOBRA 
PREDSTAVLJA RAZLIČNA 

PODROČJA SVOJEGA DELA

Policija v notranjem in zunanjem razstavnem
prostoru predstavlja različna področja svojega
dela, službena vozila, opremo in službene živali,
za obiskovalce pa pripravlja tudi mnogo zanimi-
vih aktivnosti. 

SPLOŠNE POLICIJSKE NALOGE

Vodja policijskega okoliša bo obiskovalcem
svetoval, kako naj poskrbijo za svojo varnost
in varnost svojega premoženja. Na ogled bosta
postavljena patruljno vozilo in mobilna
policijska postaja, tj. posebno, večje vozilo, ki
je opremljeno za vse vrste policijskega dela in
povečuje vidnost ter prisotnost policistov med
ljudmi. Mobilna policijska postaja policistom
omogoča, da veliko nalog, ki jih običajno opra-
vijo na policijski postaji, opravijo kar v avtomo-
bilu, zato jim ostane več časa za delo z ljudmi. 

Policisti znotraj splošnih policijskih nalog vzpo-
stavljajo in vzdržujejo javni red in mir, varujejo
življenja, osebno varnost in premoženje ljudi,
skrbijo za izvajanje predpisov o orožju in eksplo-
zivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi, pri-
javljanju in odjavljanju prebivališča idr. Poleg
tega opravljajo tudi naloge v zvezi s samomori,
nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami, uto-
pitvami, iskalnimi akcijami, naravnimi in dru-
gimi nesrečami, požari itd. 

Skrb za prometno varnost je eno izmed temeljnih podro-
čij policijskega dela. Neprilagojena hitrost je žal še vedno
med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč.

Število vseh zaposlenih: 8.204
• Uniformirani policisti: 5.458
• Neuniformirani policisti: 1.712
• Drugi delavci: 1.034
Število policistov: 7.170
Število kriminalistov: 964
Število pripadnikov Specialne
enote: 86

Število prebivalcev na policista: 288,17
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
• Vsi policisti: 34,70
• Uniformirani policisti: 26,42
Število kriminalistov na 10.000
prebivalcev: 4,67

Povprečna starost: 41,74
Število zaposlenih z doktoratom
oziroma magisterijem: 181

Število zaposlenih z univerzitetno
oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.244

Število zaposlenih z višjo iz-
obrazbo: 983

Število zaposlenih s srednjo iz-
obrazbo: 4.492

Število zaposlenih z nižjo izobrazbo
(osnovnošolsko, poklicno): 303

Število vseh prevoznih sredstev: 2.721
Lastna vozila 2.373
Vozila v najemu 348
Število osebnih civilnih vozil: 1.256
Število osebnih patruljnih vozil: 695
Število intervencijskih vozil: 115
Število kombiniranih vozil: 233
Število terenskih vozil: 152
Število motornih koles: 148
Število tovornih in dostavnih vozil 104
Število drugih vozil: 18



VARNOST CESTNEGA PROMETA

Ogledati si bo moč policijsko motorno kolo in
vozilo z videonadzornim sistemom Provida,
s katerim policisti odkrivajo najhujše kršitelje.
Razstavili bodo tudi različno opremo prometnih
policistov, npr. sredstvo za prisilno ustavljanje
vozil (t. i. stinger), obiskovalci pa bodo lahko
preizkusili alkotest in spoznali, kako deluje
laserski merilnik hitrosti. Motoristi bodo lahko
svoje spretnosti varno preverili na simulatorju
vožnje motornega kolesa, policist motorist pa bo
pokazal, koliko znanja in veščin je potrebno za
varno vožnjo s policijskim motorjem.  

Prometni policisti skrbijo za varnost in urejanje
cestnega prometa, pri svojem delu pa preiskujejo
prometne nesreče, preprečujejo in odkrivajo
kazniva dejanja ter prekrške, ki ogrožajo pro-
metno varnost, opravljajo poostrene nadzore
prometa, nadzore z videotehničnimi napravami,
nadzore tovornih vozil in avtobusov, po potrebi
spremljajo izredne prevoze in prevoze nevar-
nega blaga itd. 

VAROVANJE DRŽAVNE MEJE 

Na zunanji ploščadi bo na ogled postavljeno
specialno vozilo schengenbus, s katerim poli-
cisti odkrivajo nedovoljene prehode čez državno
mejo. Predstavili bodo tudi drugo opremo, npr.
mobilno in ročno termovizijo, t. i. dokubox
za odkrivanje ponarejenih in prenarejenih do-

kumentov, ogledalo za pregled podvozja vozil,
detektor prisotnosti ogljikovega dioksida,
detektor za odkrivanje tihotapskega blaga,
IR-kamero itd.

Mejni policisti nadzorujejo prehajanje čez drža-
vno mejo in slednjo obenem varujejo, preisku-
jejo kazniva dejanja in prekrške na državni meji,
preprečujejo nedovoljene migracije itd. Pri varo-
vanju državne meje za izvajanje policijskih nalog
uporabljajo tudi policijski čoln s potrebno
opremo, ki si ga bo možno ogledati na zunanji
ploščadi.

KRIMINALISTIČNA POLICIJA IN 
POLICIJSKA FORENZIKA 

Kriminalističnotehnični kombi in oprema za
ogled kraja kaznivega dejanja vedno prite-
gneta veliko obiskovalcev. Spoznate lahko delo
kriminalističnih tehnikov in kriminalistov (npr.
kako odkrivajo prstne odtise), obenem pa si
lahko ogledate tudi vzorce prepovedanih drog
in vlomilskega orodja itd. Kriminalisti in kri-
minalistični tehniki obravnavajo različne oblike
kriminalitete (npr. premoženjska kriminaliteta,
trgovina z orožjem in prepovedanimi drogami,
trgovina z ljudmi, krvni in spolni delikti, mlado-
letniška, gospodarska, računalniška kriminali-
teta idr.), ki zahtevajo posebno preiskovalno
znanje in tehnično opremo. Delavci kriminali-
stične policije niso uniformirani, v posebnih pri-
merih pa oblečejo prepoznavne vetrovke z
napisom Policija. Slovenska policija ima sicer
tudi Nacionalni forenzični laboratorij, ki opra-
vlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri kaz-
nivih dejanjih ali prekrških, in podaja
interpretacije rezultatov preiskav za policijo in
pravosodne organe. Trenutno je to edini labora-
torij v Sloveniji, ki izvaja forenzične preiskave
po akreditiranih postopkih. Pri preiskavah upo-
rablja več kot sto različnih metod bioloških, ke-
mijskih, fizikalnih in daktiloskopskih preiskav
ter preiskav dokumentov, rokopisov, denarja, fo-
tografij in videoposnetkov.

Policisti motoristi so zaradi svoje mobilnosti nepogrešljivi
pri opravljanju policijskih nalog. Njihovo delo je zahtevno,
saj morajo poleg policijskih pooblastil obvladati tudi vožnjo
z motorjem. Ali ste vedeli, da policijski motor skupaj z
opremo tehta več kot 300 kilogramov? Na poligonu
SOBRE bodo policisti motoristi pokazali, koliko veščin in
spretnosti je potrebnih za njegovo obvladovanje.



LETALSKA POLICIJSKA ENOTA 

Na sejmu si bodo obiskovalci lahko od blizu
ogledali policijski helikopter. Policijski helikop-
terji so nenadomestljivi pri urejanju in nadzoro-
vanju cestnega prometa, zasledovanju storilcev
kaznivih dejanj, nadzoru državne meje in reše-
vanju ob naravnih nesrečah ter nesrečah v
gorah, prevozu dojenčkov v inkubatorjih, hudo
bolnih in poškodovanih, odkrivanju in gašenju
požarov na prostem, gradnji žičnic in planinskih
koč, postavljanju oddajnikov in daljnovodov ipd.
Nešteto primerov je, ko so lahko helikopterji
učinkovito priskočili na pomoč in rešili drago-
ceno življenje ali preprečili hujše posledice. Na
letošnji SOBRI bodo skupaj s policisti gorske
enote predstavili vajo reševanja v gorah s po-
močjo policijskega helikopterja. 

VAROVANJE OSEB

Varovanje oseb in objektov zahteva visoko stopnjo
profesionalnosti, popolno predanost in odlično izur-
jenost policistov varnostnikov. Ti varujejo varovane
osebe in objekte pred vsemi oblikami ogrožanja s
kombinacijo preventivno-operativnih varnostnih
ukrepov ter ukrepov tehničnega in fizičnega varo-
vanja. Policisti varnostniki skrbijo za varovanje naj-
višjih predstavnikov domače in tuje oblasti ter

objektov, v katerih so sedeži državnih organov. Na
razstavnem prostoru policije si bo mogoče ogledati
atraktivno blindirano vozilo za prevoz varovanih
oseb, policist varnostnik pa bo predstavil to zah-
tevno področje policijskega dela. 

SPECIALNA ENOTA 

Na zunanji ploščadi bo širši javnosti prvič pred-
stavljeno specialno vozilo z vodnim topom, ki
je namenjeno uporabi na množičnih nasilnih de-
monstracijah, športnih ali drugih rizičnih prire-
ditvah, kjer prihaja do množičnega in hujšega
kršenja javnega reda, vandalizma, ogrožanja ži-
vljenja ljudi in uničevanja premoženja. Uporaba
vodnega curka je milejša oblika uporabe prisilnih
sredstev, kot je npr. neposredno delovanje polici-

Letalska policijska enota s pomočjo helikopterja zagota-
vlja podporo iz zraka policijskim enotam in je nepogre-
šljiva, ko gre za reševanje človeških življenj. Ta enota je
lani med drugim opravila tudi 244 intervencij helikop-
terske nujne medicinske pomoči, v katerih je bilo prepe-
ljanih 244 poškodovanih ali obolelih oseb, in 65
intervencij v gorah, v katerih je  bilo  pripeljanih 67 po-
škodovanih ali obolelih gornikov. Iz baze v Mariboru je
bilo opravljenih 162 ur za helikoptersko nujno medicin-
sko pomoč, prepeljanih pa 176 poškodovanih in obolelih.

Varovanje oseb in objektov zahteva visoko stopnjo profe-
sionalnosti, popolno predanost in odlično izurjenost po-
licistov varnostnikov, saj ti skrbijo za varovanje najvišjih
predstavnikov domače in tuje oblasti.

Policija ima od konca lanskega leta novo specialno vozilo
z vodnim topom. Namenjeno je vzpostavljanju javnega reda
in miru, ko pride do množičnega kršenja javnega reda, van-
dalizma, ogrožanja življenja ljudi in uničevanja premože-
nja. Vozilo z vodnim topom pa se lahko uporablja tudi kot
sredstvo za gašenje požara, pa tudi za različne humani-
tarne naloge, npr. za prevoz in dostavo čiste pitne vode.



stov na množico. Uporaba vodnega topa zahteva
usklajeno delovanje policistov Specialne enote in
policistov Posebne policijske enote, kar si bodo
obiskovalci lahko ogledali tudi v prikazni vaji.

Policijski »specialci« bodo predstavili tudi
zaščitno in drugo opremo, ki jo uporabljajo pri
delu. Specialna enota je vrhunsko izurjena poli-
cijska enota, ki opravlja najzahtevnejše naloge
policije. Od njenih pripadnikov se zahtevata naj-
višja stopnja izurjenosti in psihofizične pripra-
vljenosti ter uporaba posebnih znanj in veščin,
saj so naloge povezane z visoko stopnjo tveganja
za varnost, zdravje ali življenje ljudi. Specialna
enota opravlja naloge, povezane s protiteroristi-
čnim delovanjem, ter sodeluje pri prijetju storil-
cev hujših kaznivih dejanj, varovanju najvišjih
domačih in tujih državnih predstavnikov, varo-
vanju določenih objektov itd. 

POSEBNA POLICIJSKA ENOTA

Na sejmu se bo z intervencijskim vozilom in
posebno zaščitno opremo predstavila tudi Po-
sebna policijska enota (PPE), ki jo javnost pogo-
sto zamenjuje s Specialno enoto. Policisti obeh
enot imajo sicer podobna oblačila in opremo,
vendar pa so njihove naloge precej različne. PPE
je enota, ki deluje na sklic. To pomeni, da so po-
licisti, ki sicer opravljajo redne naloge na poli-

cijskih postajah, posebej sklicani takrat, ko je za
učinkovito, hitro in uspešno izvedbo nalog po-
trebno usklajeno delovanje večjega števila poli-
cistov. Dogodki, zaradi katerih so sklicani
pripadniki PPE, so povezani predvsem s hujšimi
kaznivimi dejanji in množičnimi kršitvami jav-
nega reda in miru, večjimi naravnimi in ekolo-
škimi nesrečami, iskanjem pogrešanih oseb in
drugimi zahtevnimi varnostnimi nalogami. Za
opravljanje nalog policije v visokogorju je znotraj
PPE organizirana tudi Gorska enota. Večina nje-
nih pripadnikov je tudi članov Gorske reševalne
zveze Slovenije. V gorah tako iščejo pogrešane,
pomagajo ponesrečencem, svetujejo planincem
in jih opozarjajo na ustrezno opremljenost. Po-
licisti PPE morajo biti za izvajanje določenih po-
licijskih nalog še dodatno dobro psihofizično
usposobljeni.

SLUŽBENE ŽIVALI POLICIJE 

Obiskovalci bodo lahko spoznali pomembne
partnerje slovenskih policistov - policijske pse
in konje. Službeni psi že s svojo prisotnostjo
delujejo preventivno na potencialne kršitelje
predpisov in jih zato pogosto odvrnejo od stori-
tve prekrška oziroma kaznivega dejanja. Zaradi
odlično razvitega sluha in voha so psi, kljub iz-
jemnemu tehnološkemu napredku, nenadome-
stljivi partnerji na skoraj vseh področjih
policijskega dela. So učinkoviti pomočniki pri
vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in
miru, nadzorovanju državne meje, pri odkriva-

Policisti Posebne policijske enote so sklicani takrat, ko
je za hitro in uspešno izvedbo nalog potrebno usklajeno
delovanje večjega števila policistov, npr. ob zagotavlja-
nju javnega reda na nogometnih tekmah, ob množi-
čnih zbiranjih itd. Lani so bili policisti Posebne
policijske enote aktivirani v 305 primerih.

Policisti Specialne enote so posebej izurjeni za najzah-
tevnejše policijske naloge. Lani je bila ta enota aktivi-
rana 650-krat. Njene najpogostejše naloge so opravljanje
protibombnih pregledov, sodelovanje pri prijetju nevar-
nih osumljencev kaznivih dejanj, varovanje prevoza več-
jih denarnih pošiljk ter iskanje pogrešanih oseb in sledi
kaznivih dejanj v vodah, jamah in drugih težko dostop-
nih terenih itd. Da nekdo postane policijski »specialec«,
mora prestati zahteven preizkus psihofizičnih zmoglji-
vosti in opraviti izjemno zahtevno urjenje.



nju prepovedanih drog, orožja in eksplozivov,
pri iskanju pogrešanih oseb ter storilcev prekr-
škov in kaznivih dejanj. Od nedavnega policijski
psi odkrivajo tudi biološke sledi, kot  sta  kri  in
semenska  tekočina, človeška tkiva, izvor požara
itd. Policijska kinologija ima skoraj 70-letno zgo-
dovino, v zadnjih nekaj letih pa je izjemno raz-
širila področja dela.

Policijski konji so nepogrešljivi predvsem pri
varovanju vseh vrst javnega zbiranja, kjer je mo-
goče pričakovati večjo množico ljudi, saj so poli-
cisti konjeniki opaznejši, policist pa ima s konja
tudi boljši pregled nad dogajanjem. Konj vidi v
zornem kotu 300-320 stopinj, sliši pa približno
20-krat bolje od človeka, zato spremembe v oko-
lici zazna veliko bolje kot njegov jezdec. Policij-
ski konji so zaradi svojih fizičnih lastnosti in
odlične mobilnosti nepogrešljivi tudi kot pomoč
drugim policistom na zahtevnih terenih, npr. v
gozdovih in na obrežjih rek, ki so z motornimi
vozili težko dostopni.

POLICIJSKI ORKESTER

Obiskovalci bodo na SOBRI lahko prisluhnili
glasbenim mojstrovinam Policijskega orkestra,
ki bo v širši sestavi nastopil na zaključni
slovesnosti zadnji dan sejma. To je uradni proto-
kolarni orkester Republike Slovenije. V svoji 70-letni
zgodovini si je z nastopi doma in po svetu prislužil
mnogo priznanj in občudovanja strokovne javnosti.
Sodeluje na državnih slovesnostih in drugih držav-
nih protokolarnih dogodkih, na prireditvah ter slo-
vesnostih ministrstev in policije, na spominskih in
pogrebnih slovesnostih, izvaja pa tudi samostojne,
dobrodelne in promocijske koncerte. 

Službeni psi so izvrstni pomočniki policistom pri opra-
vljanju številnih policijskih nalog, npr. pri vzpostavlja-
nju in vzdrževanju javnega reda, iskanju pogrešanih
oseb, iskanju prepovedanih drog in eksplozivov, celo
pri iskanju bioloških sledi (krvi, semenske tekočine
itd.). Med vodnikom in njegovim psom se navadno stke
prav posebna vez. V zgodovini slovenske policije se je
že zgodilo, da je službeni pes svojemu vodniku rešili
tudi življenje.

Policisti konjeniki opravljajo najrazličnejše naloge, od
varovanja javnih zbiranj, do nastopov na visokih proto-
kolarnih dogodkih. Kjerkoli se pojavijo, pritegnejo veliko
pozornosti. Nad policijskimi konji se navdušujejo vsi, ki
jih srečajo bodisi na ulicah bodisi na prireditvah, še 
posebej otroci.

Leta 1948 se je za kamnito mizo Vodnikove domačije v
Ljubljani zbralo 20 miličnikov, samoukih glasbenikov.
S skromnim znanjem, a veliko ljubeznijo do glasbe, so
ustanovili Godbo ljudske milice. Danes, 70 let kasneje,
je Policijski orkester uradni protokolarni orkester Re-
publike Slovenije, ki se po kakovosti in umetniškem iz-
razju uvršča v sam evropski in svetovni vrh, letno pa
ima okoli 250 nastopov.



KOTIČEK »POLICIJA ZA OTROKE« 

Policisti namenjajo posebno skrb varnosti naših
najmlajših, zato bodo zanje pripravili otroški ko-
tiček, kjer bodo malčki lahko preverili svoje zna-
nje cestnoprometnih pravil in se slikali s
»policistom« Leonom in »policistko« Piko. V
ustvarjalnem kotičku bodo risali in barvali po-
barvanke ter izpolnili nagradno vprašanje, s ka-
terim bodo sodelovali v žrebu za zanimive
nagrade. Svoje spretnosti pa bodo lahko preiz-
kusili tudi na posebnem, zanje pripravljenem
prometnem poligonu.

ZGODOVINA POLICIJE 

Muzej slovenske policije bo skupaj z zbiratelji
pripravil razstavo o zgodovini razvoja
slovenske policije, in sicer od orožnikov, prek
miličnikov, do današnjih policistov. Za obisko-
valce bodo zanimivi tudi starodobna vozila,
uniforme in oprema nekdanjih miličnikov.
Svoje cilje, članstvo in aktivnosti bo predstavilo
tudi policijsko veteransko združenje Sever. 

Več o delu policije in številnih drugih področjih
policijskega dela si lahko ogledate na:

• uradni spletni strani Policije: www.policija.si
• Facebooku: www.facebook.com/policijaSI/
• Twitterju: www. twitter.com/policija_si
• Youtube kanalu: Slovenska policija 
• Instagramu: www.instagram.com/police_slo-

venia/

Na sejmu SOBRA policija v posebnem kotičku predsta-
vlja tudi del svoje zgodovine. Potujte skozi obdobja slo-
venske policije, ko so za varnost na našem območju
skrbeli različni varuhi javnega reda in miru - orožniki,
miličniki in policisti, kot jih poznamo danes. 

ŽELIŠ POSTATI POLICIST/-KA?

Si tudi ti želiš prispevati k varnosti v svojem
okolju? Si želiš dinamičnega, zanimivega in
nikoli dolgočasnega delovnika? 

Na SOBRI lahko podrobneje spoznaš različna
področja policijskega dela in dobiš informacije
o aktualnih razpisih ter pogojih za zaposlitev
v policiji.

Navdušili te bomo za to zahtevno, a hkrati za-
nimivo delo s plemenitim ciljem - skrbeti za
varnost ljudi!

Pridruži se našim vrstam in postani del
»modre družine«!

Želiš postati policist oz. policistka? Na SOBRI 
spoznaj naše delo, poišči informacije o možnostih
zaposlitve in se pridruži naši več lot 8.000-članski
»modri družini«!


