
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

POLICIJA 

Generalna policijska uprava 
Urad za informatiko in telekomunikacije 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

20 LET DIREKTORATA 
ZA POLICIJO IN 
DRUGE VARNOSTNE NALOGE



Izdalo: Ministrstvo za notranje zadeve
Priprava: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ter 
Služba za odnose z javnostmi
Lektoriranje: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za prevajanje in lektoriranje ter knjižnično-
informacijsko dejavnost
Fotograf ije: arhiv Ministrstva za notranje zadeve in STA
Oblikovanje in tisk: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za upravno poslovanje in grafiko
Naklada: 200 izvodov
Ljubljana, oktober 2019



320 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je eden 
izmed ključnih stebrov Ministrstva za notranje zadeve. Od 
ustanovitve Urada za usmerjanje in nadzor policije kot sa-
mostojne notranje enote Ministrstva za notranje zadeve le-
ta 1999 je v naslednjih dveh desetletjih krepko prerasel svoj 
prvotni okvir in se razvil v sodoben direktorat s številnimi 
varnostnimi nalogami. 

Ponaša se z učinkovitim usmerjanjem in objektivnim nad-
zorom nad izvajanjem nalog policije ter sistemsko nor-
mativno, razvojno in analitsko dejavnostjo, usklajeno z 
delovanjem pri varnostnem načrtovanju, skrbi za strateški 

razvoj ureditve področja tajnih podatkov v državi ter neodvisno in kakovostno re-
šuje pritožbe zoper delo policistov. Poleg tega tudi strokovno deluje na področjih 
zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega 
redarstva. 

Dvajsetletno pot so skupaj z direktoratom prehodili tudi njegovi uslužbenci, nekateri 
že od samega začetka. Ti so tesna in profesionalna vez med ministrstvom in policijo, 
pri tem pa vestno sledijo osnovnemu poslanstvu ministrstva – to je zagotavljanje 
varnosti v naši državi. 

Kot minister za notranje zadeve sem zelo zadovoljen, da se lahko vselej zanesem 
na odlične strokovnjake v direktoratu. Odločitve, ki jih vsakodnevno sprejemam, in 
moje usmeritve policiji tako temeljijo na njihovem izvrstnem poznavanju vsebine, 
strokovnosti in premišljenosti. Tehtne rešitve in verodostojni predlogi, ki jih v direk-
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toratu pripravljajo, so plod in preplet njihovega znanja in bogatih izkušenj, zato je 
naš skupni rezultat lahko le eden. To so dolgoročno vzdržne in kakovostne zakonske 
rešitve ter sistemske izboljšave. 

Spoštovani sodelavke in sodelavci v Direktoratu za policijo in druge varnostne 
naloge, 

prav vi ste trdna podlaga in opora, na kateri temelji ministrstvo, zato sem ponosen, 
da lahko delam z vami. Ob 20-letnici vaše ustanovitve vam iskreno čestitam in se 
vam zahvaljujem za profesionalno delo in predanost ministrstvu. 

 Boštjan Poklukar
 minister
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NAGOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA 

Odhod iz policije na ministrstvo je bil velika prelomnica 
v mojem življenju. Ker sem bil dolgoletni karierni policist, 
odločitev za kandidaturo za generalnega direktorja direk-
torata zame ni bila preprosta. Če se ozrem nazaj na to ob-
dobje, lahko potrdim, da je bila odločitev pravilna, saj sem 
pridobil ogromno novega znanja in izkušenj.

Med pomembnimi aktivnostmi direktorata je vsekakor tre-
ba omeniti aktivnosti ob tako imenovani migracijski krizi. 
Ta kriza je pomembno zaznamovala moje delo in tudi delo 
Sektorja za varnostno načrtovanje. Naše delo je zajemalo 
vse od iskanja različnih rešitev za obvladovanje prihaja-

jočih migrantov, vzpostavljanja pogojev za sprejemne centre, pogovorov s krajani, 
župani in protestniki do usklajevanja s Slovenskimi železnicami, priprav in izvedbe 
kontingentnega načrta. Preizkusili smo, kako učinkoviti smo lahko v kriznih razme-
rah, in ugotovili, da smo ne glede na položaj in vlogo uspešno sodelovali z vsemi de-
ležniki, še posebno s Civilno zaščito. Prišlo pa je tudi do večjih sprememb – dodatnih 
pooblastil vojakom pri varovanju državne meje in postavljanja začasnih tehničnih 
ovir. Obvladovanje migracijske krize je zahtevalo veliko truda, nekateri uslužbenci 
direktorata, ki niso bili neposredno vključeni, pa so se odzvali kot prostovoljci v spre-
jemnih centrih. 

Danes ostaja premislek o sistemu državne varnosti, ki potrebuje spremembe. Pri tem 
sem se srečal z izzivom, ki ga žal še vedno nismo rešili. Vlada Republike Slovenije je 
namreč na seji med obravnavo novele Zakona o nalogah in pooblastilih v policiji 



6 20 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

črtala določbo 10.a člena, s katero bi določenim uradnikom s posebnimi pooblastili 
priznala stalnost oziroma ovrednotila predhodno strokovno znanje in izkušnje, pri-
dobljene v policiji. To je bilo narejeno na pobudo takratnega ministra za javno upra-
vo, ki mu je koristil ustrezen nadzor oziroma spremljanje izvajanja policijskih nalog. 
Danes se tako še vedno dogaja, da posameznik, ki se odloči za prehod na zahtevnej-
še in odgovornejše delovno mesto, izgubi mnogo policijskih dodatkov in je za svoje 
delo slabše plačan, kljub temu da se vseskozi potrjuje velika potreba državljanov in 
države, da se delo policije ustrezno nadzira in usmerja ter da se rešujejo pritožbe nad 
izvajanjem policijskih nalog.

Prav zato je pomembna nenehna skrb za razvoj in izobraževanje lastnega kadra v di-
rektoratu. Na srečo je v 20-letnem delovanju bilo in je nekaj ljudi, ki to delo dojemajo 
tudi kot poslanstvo oziroma čutijo do njega odgovornost. 

Svoje besede bom podkrepil s primerom iz Sektorja za varnostno načrtovanje. Ta je 
dodatno prevzel varnostno preverjanje za izvajalce del v povezavi z jedrskimi objek-
ti, a se je hitro ugotovilo, da bo delo na tem področju brez naše pomoči obstalo. 
Aktivnosti na področju varnostnega načrtovanja so namreč obsežne in skrite tudi 
interni javnosti, vendar so izjemno pomembne. V zadnjih letih se je Evropa srečala s 
terorizmom in radikalizacijo, zato je prenos znanja o tem, kako se spopasti s to pro-
blematiko in načrtovati aktivnosti na tem področju, za naš organ zelo pomemben. 
Prenekatero opravljeno delo zato ni širše prepoznano. Podobno je s Sektorjem za 
tajne podatke, v katerem opravljajo odgovorno delo in se prilagajajo spreminjajočim 
se razmeram in izzivom.

Preverjanje spoštovanja človekovih pravic je naša ključna naloga. Pod drobnogle-
dom je seveda tudi policija, ki ima mnogo pooblastil. Z vidika ustave je treba na 
vseh področjih zagotavljati enake standarde, ob tem pa ni pomembno, kdo uporabi 
pooblastila, s katerimi se je poseglo v človekove pravice. Pritožbe nad izvajanjem 
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policijskih nalog so urejene. Zlasti možnost presoje pred tričlanskim senatom daje 
zagotovilo, da se bo pritožba vsestransko in neodvisno proučila, zato bi bilo rešitev 
smiselno standardizirati in uporabiti tudi na drugih področjih (redarji, varnostniki 
ipd.). V prihodnje bo treba z rastjo samoodgovornosti na teh področjih zmanjša-
ti regulacijo, izjemno pomembno pa je sodelovanje z vsemi deležniki. Zanimivo je 
spremljati, kako se spreminjajo razmere, ki pogosto zahtevajo normativne ali druge 
spremembe, zato pri delu v direktoratu nikoli ni in ne bo dolgčas.

 mag. Lado Bradač
 generalni direktor Direktorata za policijo 
 in druge varnostne naloge
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POSLANSTVO IN DELO

Poslanstvo Direktorata za policijo in druge varnostne naloge je s proaktivnim sistem-
skim usmerjanjem in nadzorom policije ter drugih varnostnih subjektov zagotavljati 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Področja dela:

▪ usmerjanje in nadzor policije,
▪ pritožbe zoper policijo,
▪ zasebno varovanje,
▪ detektivska dejavnost,
▪ varnost na smučiščih,
▪ občinsko redarstvo,
▪ tajni podatki in
▪ varnostno načrtovanje.

DIREKTORAT ZA POLICIJO
IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

Sektor za sistemsko usmerjanje
in nadzor policije

Sektor za pritožbe zoper policijo

Sektor za zasebno varstvo 
in občinska redarstva

Sektor za tajne podatke

Sektor za varnostno načrtovanje
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V Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve 
opravljamo sistemski nadzor policije in pripravljamo predloge posamičnih, letnih 
in srednjeročnih obveznih usmeritev ministra za notranje zadeve policiji. Poleg te-
ga rešujemo pritožbe nad delom policistov pred senati ter usmerjamo in nadzira-
mo policijo pri reševanju pritožb na prvi stopnji. 

Podeljujemo javna pooblastila za izvajanje detektivske dejavnosti, zasebnega va-
rovanja in varnosti na smučiščih ter opravljamo nadzor nad zakonitostjo dela ob-
činskih organov, uprav in redarstev.

Izdajamo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za zaposlene na ministrstvu in 
v drugih organih ter varnostna dovoljenja organizacijam in njihovim zaposlenim. 

Pripravljamo sistemske rešitve za delovanje in ukrepanje ministrstva, policije in In-
špektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v kriznih, izrednih okoliščinah in 
vojni ter za zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči v takšnih stanjih.

Vodimo evidence imetnikov licenc in oseb, ki jim je bila podeljena službena izkazni-
ca za opravljanje zasebnega varovanja, evidence nadzornikov na smučiščih, eviden-
ce vojnih veteranov in evidenco preverjanj obstoja varnostnih zadržkov in izdanih 
aktov, ki jih ministrstvo ugotavlja z varnostnim preverjanjem tujih državljanov za 
ravnanje z radioaktivnimi snovmi in pri prevozu jedrskih snovi. 

Upravljamo register tajnih podatkov ministrstva in Inšpektorata Republike Slove-
nije za notranje zadeve. 

Opravljamo sistemsko normativno dejavnost, analize in raziskave s področja policije 
in drugih varnostnih nalog, razvojno dejavnost s področja digitalizacije poslovnih 
procesov, naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in naloge na po-
dročju informacijske varnosti za sisteme, ki obravnavajo tajne podatke.
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ORGANIZACIJA IN POGLEDI VODIJ SEKTORJEV

Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije
V Sektorju za sistemsko usmerjanje in nadzor policije opravljamo sistematičen, ce-
lovit in načrten nadzor nad nalogami in pooblastili policije. Pri tem so pomembni za-
konitost, strokovnost in spoštovanje človekovih pravic. Za ministrove pisne usmeri-
tve policiji pripravljamo temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja 
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in dela za pet let, letne usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta 
dela policije ter posamične (ad hoc) usmeritve.

Dr. Valter Fabjančič, vodja sektorja

Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije je prvotna notranja organizacij-
ska enota direktorata, prednostno odgovorna za izvajanje sistemskega nadzora in 
usmerjanje policije. Sistemski nadzor nad policijo zajema vsa področja policijskega 
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dela, ki so temeljna za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog ter uporabo 
policijskih pooblastil. Policija kot ključni steber zagotavljanja notranje varnosti ima 
namreč z zakonom predpisana številna pooblastila, s katerimi ob zakonsko določe-
nih pogojih močno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Za učinkovi-
to delovanje sistema notranje varnosti je tako ključno, da je ta podvržena ustreznim 
notranjim in zunanjim nadzornim mehanizmom. Sistemski nadzor nad policijo opra-
vljajo uslužbenci sektorja v okviru rednih, izrednih in ponovnih nadzorov, ki jih odre-
di minister s pisno odredbo. Namen nadzorov je celovita ocena zakonitosti, varstva 
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človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem področju policijske dejavno-
sti. Sektor izvaja nadzorno dejavnost tudi posredno s tako imenovanimi zahtevami 
za poročanje, v okviru katerih se praviloma presojajo posamezni policijski postopki. 

Področje usmerjanja policije obsega sistematično in načrtno dajanje obveznih navo-
dil in usmeritev za delo policije z izdajo temeljnih usmeritev za izdelavo srednjeroč-
nega načrta razvoja in dela policije, letnih usmeritev za izdelavo letnega načrta dela 
policije ter posamičnih (ad hoc) usmeritev, ki se nanašajo na izvedbo posameznih 
nalog in ukrepov policije. Tako kot nadzorna dejavnost je tudi področje usmerjanja 
ključno za učinkovit sistem zagotavljanja notranje varnosti, saj policija z vključitvijo 
sistemskih usmeritev ministra v kratkoročne in srednjeročne načrte dela ter neposre-
dno izvajanje nalog zagotavlja učinkovit sistem prilagajanja varnostnim razmeram.  

Poleg tega uslužbenci sektorja opravljajo tudi številne aktivnosti s področja nor-
mativne, razvojne in analitske dejavnosti, v skladu z določili Zakona o tujcih vodijo 
upravne postopke glede utemeljenosti omejitve gibanja v Centru za tujce, ocenju-
jejo poročila komisij policije za presojo zakonitosti uporabe prisilnih sredstev, so-
delujejo v različnih delovnih skupinah, pripravljajo in usklajujejo različne odgovore 
ministrstva zunanjim institucijam ter izvajajo druge naloge ministrstva. 

Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije kot ključni deležnik v delokrogu 
direktorata deluje na različnih delovnih področjih, ena izmed njegovih ključnih na-
log pa je vsestranska skrb za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
v različnih policijskih postopkih. To je vodilo, ki je bilo pred 20 leti tudi povod za 
ustanovitev takratnega Urada za usmerjanje in nadzor policije ter preprosta, ven-
dar plemenita smer nadaljnjega razvoja samega sektorja. Obstoj in razvoj sleherne 
organizacije sta seveda odvisna predvsem od posameznikov, zato se ob dejstvu, da 
ekipo sektorja sestavljajo visokousposobljeni uslužbenci, za njegov nadaljnji razvoj 
ni treba bati. Ti namreč s svojim strokovnim delom in prizadevanjem vsakodnevno 
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dokazujejo, da je področje dela zelo zahtevno in dinamično, obenem pa plemenito 
in ustvarjalno. Ob 20. obletnici obstoja si želimo le, da bi te vrednote krepili tudi v 
prihodnje.

Sektor za pritožbe zoper policijo
V Sektorju za pritožbe zoper policijo podpiramo nepristransko, neodvisno, kako-
vostno in strokovno reševanje pritožb, ki je lahko močno orodje in pot k boljšim, 
zakonitim in učinkovitejšim ukrepom policije. Vodimo pritožbene senate, celovito 
spremljamo in nadziramo reševanje pritožb v policiji ter nepristransko in strokovno 
ugotavljamo dejansko stanje pri hudih pritožbenih očitkih.
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Dr. Darijo Levačić, vodja sektorja

Sektor za pritožbe zoper policijo je notranja organizacijska enota direktorata, ki 
obravnava pritožbe zoper delo policije. Policija je del enotnega varnostnega sistema 
Republike Slovenije in je ključna pri zagotavljanju notranje varnosti. S tem name-
nom ima predpisana zakonsko določena pooblastila, s katerimi, ob določenih pogo-
jih, posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Republika Slovenija zato v 
skladu z mednarodnimi pogodbami in domačim pravnim redom mora zagotavljati, 
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da policija ne posega neupravičeno v človekove pravice in temeljne svoboščine ter 
da lahko posameznik uživa svoje pravice in jih obenem varuje v predpisanih postop-
kih. Zaradi zagotavljanja pravne varnosti posamezniku, ki so mu bile v policijskem 
postopku kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, je bil leta 2004 ustano-
vljen Sektor za pritožbe zoper policijo, ki je pristojen za celovito spremljanje reševa-
nja pritožb in nadzor nad njim.

Oseba lahko v pritožbenem postopku uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opusti-
tvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev člove-
kovih pravic ali temeljnih svoboščin. Pri tem se ugotavljajo okoliščine izvedbe poli-
cijskega postopka in uporaba policijskih pooblastil, ne ugotavlja pa se disciplinska, 
odškodninska, prekrškovna ali kazenska odgovornost policista kot tudi ne, ali je ose-
ba, ki je vložila pritožbo, storila kaznivo dejanje ali prekršek.

Pritožbeni postopek se izvaja na dveh ravneh, in sicer v pomiritvenem postopku ali 
pred senatom. Pomiritveni postopek je razgovor vodje policijske enote, v katero je 
razporejen policist, zoper katerega delo je vložena pritožba, s pritožnikom. Vodja 
pritožnika seznani z ugotovitvami v zvezi s pritožbo in mu omogoči, da predstavi 
dejstva v zvezi s pritožbo in predlaga dokaze za ugotovitev dejanskega stanja. Če se 
pritožnik strinja z ugotovitvami, je pritožbeni postopek končan. Postopek je končan 
tudi, če se pritožnik ne strinja z ugotovitvami, ampak želi, da se postopek konča. Če 
se pritožnik ne strinja z ugotovitvami in želi, da se pritožbeni postopek nadaljuje, se 
sestavi senat. Senat, ki ga imenuje minister, sestavljajo pooblaščenec ministra kot 
vodja senata in dva predstavnika javnosti kot člana senata. Senat je pristojen za oce-
njevanje utemeljenosti pritožbe zoper delo policista.

Sektor za pritožbe zoper policijo sledi cilju, da se osebam, ki so jim policisti v poli-
cijskem postopku kršili človekove pravice in temeljne svoboščine, zagotavlja neod-
visen in nepristranski pritožbeni postopek. Sektor skrbi za strokoven, kakovosten in 
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transparenten nadzor nad policijskim delom, obenem pa brani operativno avtono-
mnost in integriteto policije. Pritožbeni postopek zoper delo policije sledi načelu 
odgovornosti do javnosti tako, da sta v pritožbeni postopek (senat) vključena dva 
predstavnika javnosti, s čimer se zagotavlja učinkovit in neposreden državljanski 
nadzor nad delom policije.  

V Sektorju za pritožbe zoper policijo so zaposleni visokokvalificirani, strokovno uspo-
sobljeni in ambiciozni posamezniki. Nekateri izmed njih so v preteklosti opravljali 
delo v policiji, zato imajo izkušnje in znanje ter so usposobljeni za delovanje na vseh 
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področjih policijskega dela, medtem ko je nekaj uslužbencev prej delovalo zunaj 
struktur policije in niso nikoli opravljali dela, povezanega s policijo. Pri teh gre za 
osebe, ki imajo drugo znanje in nimajo tipične policijske miselnosti, temveč premo-
rejo drugačen, odprt in svež pogled na dejansko stanje, ki delno izraža perspektivo 
javnosti. S tem je ustvarjeno uravnovešeno delovno okolje z usposobljenim kadrom, 
odlično organizacijsko kulturo in izvrstno organizacijsko klimo. Takšno delovno oko-
lje je nujno potrebno za zahtevno in odgovorno delo, ki ga opravljamo v sektorju. 
Vizija Sektorja za pritožbe zoper policijo temelji na visoki stopnji integritete, zato 
želimo, da bi sektor v prihajajočem obdobju še naprej ohranjal in krepil integriteto 
uslužbencev ter se dalje razvijal in izboljševal na vseh področjih dela.

Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva
V Sektorju za zasebno varstvo in občinska redarstva delujemo na področjih zaseb-
nega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega redar-
stva. Sistem zagotavljanja notranje varnosti v Republiki Sloveniji temelji na delova-
nju klasičnih državnih organov in služb, k notranji varnosti pa prispevajo tudi nedr-
žavni, zasebni varnostni mehanizmi, kot so družbe za zasebno varovanje, detektivi 
in nadzorniki na smučiščih.



1920 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

matjaž Povše, mag., vodja sektorja po pooblastilu

Varnost je človekova potreba, dobrina in predvsem pravica, opredeljena tudi v 34. 
členu Ustave Republike Slovenije. Je temeljna človekova vrednota, ki je prvi pogoj 
za obstoj in razvoj posameznih družbenih podsistemov in družbe kot celote, zato 
mora biti deležna ustrezne skrbi države, ki s svojim nacionalno-varnostnim siste-
mom (obramba, notranja varnost, zaščita in reševanje) organizirano in učinkovito 
zagotavlja čim višjo stopnjo varnosti v družbi. Sistem zagotavljanja notranje varnosti 
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v Republiki Sloveniji, tako kot v drugih razvitih državah, v glavnem temelji na delo-
vanju klasičnih državnih organov in služb, kot so policija, državno tožilstvo, finanč-
na uprava, pravosodni organi, obveščevalno-varnostne službe, občinska redarstva, 
inšpekcijske službe in drugi organi formalnega nadzorstva. K notranji varnosti pri-
spevajo tudi nedržavni, zasebni varnostni mehanizmi, na primer družbe za zasebno 
varovanje, detektivi in nadzorniki na smučiščih.

Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva izvaja pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve na štirih področjih dela: zasebno varovanje, detektivska dejavnost, 
varnost na smučiščih in občinsko redarstvo.

Zasebno varovanje in detektivska dejavnost sta v Sloveniji prisotna že tri desetletja, 
od leta 1994 pa ju urejata posebna zakona. V tem času sta doživela že več normativ-
nih in sistemskih sprememb. Hiter razvoj varnostnega sektorja, uvajanje novih nad-
zorstvenih tehnologij ter zahteve in pričakovanja sodobne družbe narekujejo po-
novni premislek in družbeni konsenz o nadaljnjem razvoju zasebnega varstva, to pa 
je mogoče le ob opredelitvi jasnih ciljev in razmerij ter vlog in odgovornosti ključnih 
akterjev na tem področju. S strateškim pristopom se želi preprečiti in odpraviti dolo-
čeno stihijsko odzivanje na dogajanje v družbi, ki je posledica sodobnih varnostnih 
izzivov, tveganj in groženj. V skladu z zakonoma smo v sektorju med drugimi nalo-
gami na področju zasebnega varovanja pristojni za podeljevanje in odvzem licenc in 
službenih izkaznic zasebnega varovanja, izdajanje soglasij tujim pravnim in fizičnim 
osebam za opravljanje zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije, opra-
vljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostne-
ga osebja, podeljevanje in odvzem javnih pooblastil ter nadzor nad izvajanjem tega. 
Na področju detektivske dejavnosti skrbimo za sistemsko urejanje področja.

Na področju zagotavljanja varnosti na smučiščih je bil leta 2016 sprejet nov zakon, ki 
ureja pravila za uporabo smučišč z namenom zagotavljanja varnosti in reda na smu-



22 20 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

MEDNARODNA VEDENJSKA PRAVILA

INTERNATIONAL RULES FOR CONDUCT
10 FIS PRAVIL
10 FIS RULES



2320 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

čiščih, ureditev in obratovanje smučišča, reševanje na smučiščih, obveznosti posame-
znih organov za zagotavljanje varnosti na smučišču, ukrepe in pristojnosti nadzornika 
na smučišču ter samoodgovorno ravnanje smučarjev in smučark ter drugih oseb na 
smučišču. Sektor je v skladu z zakonom neposredno pristojen za podelitev in odvzem 
službene izkaznice nadzornika na smučišču in upravlja evidenco imetnikov službene 
izkaznice nadzornika na smučišču ter evidenco nosilcev javnega pooblastila. 

Pristojni smo tudi za nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih 
uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju določb Zakona o občinskem redarstvu, 
pri čemer občinam nudimo strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju občinskega 
programa varnosti. 

Najvišji interes Republike Slovenije je zagotavljanje visoke stopnje varnosti in ka-
kovosti življenja za vse prebivalce. Nujna pogoja za to sta dosledno spoštovanje 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter sistemsko preprečevanje nezakonite-
ga poseganja v človekovo zasebnost in pravice. Na teh načelih temelji tudi politika 
zagotavljanja notranje varnosti, ki si prizadeva za vzpostavitev in delovanje učin-
kovitega in racionalnega sistema notranje varnosti. Zato sta v interesu Republike 
Slovenije krepitev in spodbujanje partnerskih odnosov med državnimi in zasebnimi 
varnostnimi mehanizmi, ki bodo dodatno okrepili legitimnost, kredibilnost in opti-
malnost sistema.

Sektor za varnostno načrtovanje
V Sektorju za varnostno načrtovanje delujemo na področjih varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, obrambnega načrtovanja, kriznega upravljanja, kritične 
infrastrukture, vojnih veteranov, fizičnega varovanja jedrskih objektov in snovi ter 
informacijske varnosti.



24 20 LET DIREKTORATA ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

Irena Utroša, vodja sektorja

Temeljno poslanstvo Sektorja za varnostno načrtovanje je zakonito, strokovno, pra-
vočasno, usklajeno, učinkovito, čim popolnejše in čim bolj ekonomično izvajanje 
dejavnosti ministrstva na področjih varnostnega načrtovanja in kriznega upravlja-
nja v primeru naravnih in drugih nesreč, v krizi, izrednem stanju in vojni ter skrb 
za sodelovanje z drugimi nosilci varnostnih nalog v okviru nacionalno-varnostnega 
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sistema Republike Slovenije in v mednarodnem okolju. V okviru tega se izvajajo tudi 
sistemske naloge pri zaščiti kritične infrastrukture v pristojnosti ministrstva. Naloga 
sektorja je odziv na sodobne varnostne grožnje, ki se spreminjajo in se jim je treba 
nenehno prilagajati.

Sektor za varnostno načrtovanje je pristojen tudi za izvajanje nalog na področju je-
drske varnosti. Je kontaktna točka Republike Slovenije za države pogodbenice Kon-
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vencije o fizičnem varovanju jedrskih materialov in amandmaja k pogodbi. V skladu 
s tem izvaja naloge na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov in snovi ter 
prevozov v skladu s predpisi o jedrski in sevalni varnosti ter zasebnem varovanju. 
Sem spadajo tudi naloge načrtovanja pripravljenosti za odziv na jedrske ali radio-
loške nesreče. Obe področji sta pod nadzorom mednarodnih misij in svetovalnih 
komitejev na področju jedrske varnosti.

Sektor za varnostno načrtovanje je pristojen za sodelovanje pri organiziranju in izvedbi 
vaj s področja kriznega upravljanja na ravni države, Evropske unije in NATA ter regijskih 
in državnih vaj s področja zaščite in reševanja ter civilno-vojaškega sodelovanja, pa tudi 
pri pripravi in izvajanju različnih sistemskih rešitev, področne zakonodaje, načrtov in 
ocen tveganj. V skladu s pristojnostmi ministrstva izdaja ustrezna potrdila, mnenja in 
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usmeritve, ki so povezane z vpoklicem in opravljanjem dolžnosti pri obrambi Republike 
Slovenije leta 1991, ki so podlaga za urejanje statusa vojnega veterana, obenem pa je 
vsebinski nosilec dokumentarnega gradiva ministrstva, sklopa Policija med vojno, ki je 
izjemnega pomena za čas osamosvojitvenih aktivnosti Republike Slovenije.

Sektor za tajne podatke
V Sektorju za tajne podatke opravljamo varnostna preverjanja za izdajo dovoljenj 
za dostop do tajnih podatkov vseh javnih uslužbencev in za izdajo varnostnih dovo-
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ljenj organizacijam. Za celotno ministrstvo zagotavljamo informacijsko in dokumen-
tacijsko varnost, vključeni pa smo v urejanje kibernetske varnosti v državi. V sektorju 
deluje pooblaščena oseba ministrstva za varstvo osebnih podatkov.

matjaž mravljak, vodja sektorja

Sektor za tajne podatke za potrebe ministrstva posluje z državnimi in tujimi tajnimi 
podatki, zagotavlja zakonito obravnavanje in varovanje tajnih podatkov na ministr-
stvu, nudi strokovno pomoč na delovnem področju ter opravlja notranje strokovne 
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nadzore nad izvajanjem in upoštevanjem predpisov glede obravnavanja in varova-
nja tajnih podatkov na ministrstvu.  

Izvaja tudi osnovna in dodatna usposabljanja za obravnavanje in varovanje tajnih 
podatkov za zaposlene na ministrstvu, v policiji in na Inšpektoratu Republike Slove-
nije za notranje zadeve (tudi za nekatere druge državne organe). 

Sektor je pristojni organ za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov zaposlenim 
na ministrstvu in v drugih državnih organih ter javni upravi (razen zaposlenim na Mini-
strstvu za obrambo in v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji) ter za izdajo varno-
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stnih dovoljenj (za obravnavanje tajnih podatkov) organizacijam, ki izvajajo naročila za-
upne narave, in dovoljenj za dostop do tajnih podatkov zaposlenim v teh organizacijah. 

V programu dela direktorata 2018–2019 si je zastavil tri cilje: povečanje kakovosti 
varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, izboljša-
nje varnostne kulture pri obravnavanju in varovanju tajnih podatkov na ministrstvu 
in prispevek ministrstva k strateškemu razvoju ureditve področja tajnih podatkov v 
Republiki Sloveniji. Zastavljeni cilji so bili z izvajanjem nalog in pristojnosti doseženi, 
v zadnjih letih pa je bil napredek skoraj na vseh delovnih področjih sektorja.

V preteklih letih smo izvedli v povprečju 1600 postopkov varnostnih preverjanj oseb 
in organizacij za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov oziroma varnostnih 
dovoljenj. Zaradi ekonomičnosti postopkov, zmanjšanja števila napak v postopkih, 
skrajšanja časa reševanja zadev in truda slediti razvoju smo leta 2015 informatizirali 
upravne postopke na podlagi že delujoče aplikacije Evidence, upravni in prekrškovni 
postopki. Sodeč po izkušnjah in odzivih drugih državnih organov, lahko s ponosom 
povemo, da smo (poleg Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve) verje-
tno eden izmed zelo redkih organov, ki imajo pretežni del delovnih procesov v celoti 
informatiziran oziroma digitaliziran. 

Delovno področje Sektorja za tajne podatke se je leta 2018 razširilo še na varstvo 
osebnih podatkov in od sredine leta 2018 je v sektorju imenovana pooblaščena ose-
ba za varstvo podatkov na ministrstvu in Inšpektoratu Republike Slovenije za no-
tranje zadeve, ki naloge opravlja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Po 
dopolnitvi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, nalogah in organizaciji 
Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov sredi leta 2018 (s čimer je 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov dobil pristojnosti dr-
žavnega organa za področje informacijske varnosti) se je delovno področje sektorja 
razširilo s področjem informacijske (kibernetske) varnosti na sistemski ravni.
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NASTANEK IN RAZVOJ

▪ Ustanovitev Urada za usmerjanje in nadzor policije kot samostojne notranje 
enote ministrstva za notranje zadeve  

Urad je bil ustanovljen 1. avgusta 1999, njegov prvi vodja pa je bil državni sekretar 
Darko Škrlj. Razlog za ustanovitev urada je bila uveljavitev določb Zakona o policiji. 
Ta je predpisal razmerje med ministrstvom in policijo, ki je postala organ v sestavi 
Ministrstva za notranje zadeve. V uradu je bilo sistemiziranih 12 delovnih mest. Nje-
gove pristojnosti so bile podobne pristojnostim današnjega Sektorja za sistemsko 
usmerjanje in nadzor policije, uslužbenci, ki so izvajali nadzor nad policijo, pa so 
imeli status inšpektorjev.

Vodenje urada je sredi leta 2000 prevzel državni sekretar dr. Vinko Gorenak, pol leta 
pozneje pa novi državni sekretar Miha Molan, ki je obdržal formalno vodenje urada 
tudi po 15. maju 2001, ko je delovno mesto strokovnega direktorja zasedel Vekoslav 
Rajh. Po njegovi upokojitvi je oktobra 2002 direktor urada postal dr. Miroslav Žaberl.

▪ Preoblikovanje Urada za usmerjanje in nadzor policije v samostojno organi-
zacijsko enoto ministrstva, imenovano Urad za policijo in druge varnostne 
naloge 

Konec leta 2002 se je na ministrstvu pokazala potreba po smiselni zaokrožitvi raz-
ličnih dejavnosti, ki jih povezuje zagotavljanje varnosti. S tem so se pristojnosti do-
tedanjega Urada za usmerjanje in nadzor policije razširile z nalog policije na druge 
varnostne naloge. Med razlogi za preoblikovanje urada v Urad za policijo in druge 
varnostne naloge 1. marca 2003 so bile spremembe Zakona o tajnih podatkih, nov 
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Zakon o zasebnem varovanju in priprave na vstop Slovenije v zvezo NATO. Tako so 
bile v novi urad prenesene naloge obrambnega in varnostnega načrtovanja, zaseb-
nega varovanja, detektivske dejavnosti in izdajanja dovoljenj za dostop do tajnih 
podatkov.

V novem uradu sta bila oblikovana Sektor za usmerjanje in nadzor policije in Sektor 
za tajne podatke, obrambno in varnostno načrtovanje ter zasebno varovanje in de-
tektivsko dejavnost. V obeh sektorjih so bili vzpostavljeni oddelki oziroma službe. 
V Službi za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost so bila sprva sistemizirana 
delovna mesta inšpektorjev, s sprejetjem Uredbe o organih v sestavi ministrstev, 
na podlagi katere je bil sredi leta 2003 ustanovljen Inšpektorat Republike Slovenije 
za notranje zadeve, pa so bila inšpektorska delovna mesta v uradu v sistematizaciji 
spremenjena v uradniška. Razširjeni urad je še naprej formalno vodil državni sekretar 
Miha Molan, operativno pa ga je vodil direktor urada dr. Miroslav Žaberl.

Na podlagi sprememb Zakona o policiji je bilo na začetku leta 2004 na ravni mini-
strstva uvedeno reševanje pritožb zoper policijo na pritožbenih senatih, zato je bil 
marca 2004 ustanovljen še Sektor za pritožbe. 

▪ Preoblikovanje urada v Direktorat za policijo in druge varnostne naloge 

Z reorganizacijo državne uprave in ustanovitvijo direktoratov na ministrstvih se je 1. 
aprila 2004 urad preoblikoval v Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ki 
ga je še naprej vodil državni sekretar Molan. Direktorat je imel pet sektorjev: Sektor 
za usmerjanje policije, ki ga je vodila Sonja Škraba, Sektor za nadzor policije, ki ga je 
vodil mag. Bećir Kečanović, Sektor za pritožbe, ki ga je vodil Drago Marinkovič, Sek-
tor za tajne podatke, ki ga je vodil Alojz Mavrič, in Sektor za obrambno in varnostno 
načrtovanje, ki ga je vodil Branko Šekoranja. 
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Področje zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti s štirimi delovnimi mesti je 
bilo umeščeno v Sektor za usmerjanje policije. Naloge usmerjanja policije je opra-
vljal vodja sektorja, drugi uslužbenci pa so opravljali naloge s področja zasebnega 
varovanja in detektivske dejavnosti.          

Z nastopom nove vlade je decembra 2004 skrb za direktorat prevzel državni sekretar 
dr. Vinko Gorenak, vodenje direktorata pa je januarja 2005 prevzel dr. Miroslav Žaberl 
kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Avgusta 2005 je generalni direktor s pol-
nimi pooblastili postal mag. Srečko Jarc, dr. Žaberl pa je nadaljeval delo kot njegov 
pomočnik. Januarja 2006 je delovno mesto pomočnika zasedel mag. Zdravko Mele. 

Vodenje Sektorja za nadzor policije je decembra 2006 prevzel Konrad Krašek.          

▪ Prva reorganizacija direktorata

Zaradi povečanja strokovnih potreb je bil 30. aprila 2008 ustanovljen Sektor za za-
sebno varovanje in druge varnostne naloge, ki je poleg zasebnega varovanja zajemal 
še področja detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega redarstva. 
Sektor je imel sedem delovnih mest, njegovo vodenje pa je prevzel Simon Savski. 
Ker se je področje dela z delovnimi mesti vred preneslo iz dotedanjega Sektorja za 
usmerjanje policije, je prišlo do združitve področij usmerjanja in nadzora policije v 
Sektor za usmerjanje in nadzor policije z devetimi delovnimi mesti, ki ga je vodil 
Konrad Krašek.

Vodenje Sektorja za usmerjanje in nadzor policije je junija 2009 prevzel Mile Nunič, 
spec., vodenje direktorata pa dober mesec pozneje ponovno dr. Miroslav Žaberl, 
sprva kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, z oktobrom 2009 pa kot generalni 
direktor s polnimi pooblastili. Pomočnik generalnega direktorja je bil še naprej mag. 
Zdravko Mele.     
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20 LET DELA

1. avgust 1999

Ustanovitev Urada za usmerjanje in nadzor 
policije kot samostojne notranje enote 
ministrstva

1. marec 2003

Preoblikovanje Urada za usmerjanje in 
nadzor policije v samostojno organizacijsko 
enoto ministrstva, imenovano Urad za 
policijo in druge varnostne naloge

1. april 2004

Preoblikovanje urada v Direktorat za 
policijo in druge varnostne naloge
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1. januar 2010

Druga reorganizacija direktorata

1. avgust 2012

Tretja reorganizacija direktorata

1. julij 2017

Četrta reorganizacija direktorata

30. april 2008

Prva reorganizacija direktorata
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▪ Druga reorganizacija direktorata

V okviru širšega projekta reorganizacije in racionalizacije poslovanja na ministrstvu, 
ki se je začel leta 2009, sta bili 1. januarja 2010 ustanovljeni Služba za obrambno in 
varnostno načrtovanje na prvi ravni organizacijske strukture ministrstva in Služba za 
tajne podatke v okviru Sekretariata. V direktoratu sta bila posledično ukinjena Sektor 
za obrambno in varnostno načrtovanje ter Sektor za tajne podatke, na novo pa je bil 
ustanovljen Sektor za analize, policijsko pravo in sistemsko normativno dejavnost, 
ki ga je vodil mag. Ivan Celestina. Preostali sektorji so se preimenovali v Sektor za 
sistemsko usmerjanje in nadzor policije, Sektor za pritožbe zoper policijo in Sektor za 
zasebno varstvo, občinska redarstva in druge oblike varnostnega samoorganiziranja. 

Ob reorganizaciji direktorata je pomočnik generalnega direktorja postal Mile Nunič, 
spec., ki je še naprej opravljal tudi naloge vodje Sektorja za sistemsko usmerjanje in 
nadzor policije, dotedanji pomočnik mag. Zdravko Mele pa je prevzel vodenje Sek-
torja za pritožbe zoper policijo. 

▪ Tretja reorganizacija direktorata

V okviru vladnega cilja vitke državne uprave je 1. avgusta 2012 prišlo do ponov-
ne reorganizacije notranjega resorja. V direktoratu je bil ukinjen Sektor za analize, 
policijsko pravo in sistemsko normativno dejavnost, njegova dejavnost pa je bila 
ponovno prenesena v Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije. Služba za 
tajne podatke, kamor sta bili ob predhodni reorganizaciji na začetku leta 2010 pre-
neseni področje varstva tajnih podatkov, za katero je bil pristojen Center za zaščito 
podatkov Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi, in 
področje izdajanja varnostnih dovoljenj organizacijam, ki se jim tajni podatki pošlje-
jo zaradi izvajanja naročil organa, je ponovno prišla pod okrilje direktorata. Pri tem 
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se je ponovno preimenovala v Sektor za tajne podatke, ki ga je še vedno vodil Alojz 
Mavrič. Sektor za zasebno varstvo, občinska redarstva in druge oblike varnostnega 
samoorganiziranja je bil preimenovan v Sektor za zasebno varstvo in občinska redar-
stva, njegov vodja pa je postal mag. Ivan Celestina.

Novembra 2012 je vodenje Sektorja za pritožbe zoper policijo prevzel dr. Gregor 
Hudrič, po upokojitvi prejšnjega vodje pa je januarja 2014 vodja Sektorja za tajne 
podatke postal Ljubo Zajc. 

Oktobra 2014 je vodenje direktorata po upokojitvi generalnega direktorja dr. Žaber-
la in pomočnika Nuniča prevzela mag. Aleksandra Spasojević kot vršilka dolžnosti 
generalnega direktorja. Vodja Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije je 
1. novembra 2014 postal dr. Valter Fabjančič. 

Februarja 2015 je bil za generalnega direktorja s polnimi pooblastili imenovan mag. 
Lado Bradač, maja 2015 pa je pomočnik generalnega direktorja ponovno postal 
mag. Zdravko Mele. Vodenje Sektorja za tajne podatke je dva meseca pred tem pre-
vzela mag. Tanja Zajc, in sicer do junija 2016, ko je vodja tega sektorja postal Matjaž 
Mravljak.

▪ Četrta reorganizacija direktorata

Področje dela samostojne Službe za varnostno načrtovanje je leta 2017 obsegalo 
naloge, ki so se pred letom 2010 opravljale v Sektorju za obrambno in varnostno 
načrtovanje direktorata. Glavnino so obsegale aktivnosti ob naravnih in drugih ne-
srečah, krizah, izrednih stanjih in vojni, pri čemer je služba sodelovala z organizacij-
skimi enotami znotraj ministrstva ter drugimi ministrstvi, organi in subjekti, vladnimi 
službami, gospodarskimi družbami, zavodi in organizacijami. Ker se področje dela v 
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tem obdobju ni bistveno spremenilo, je bilo ugotovljeno, da vsebinsko spada med 
dela in naloge, ki jih opravlja Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, kar 
izhaja že iz poimenovanja službe. S ponovno umestitvijo delovnega področja v di-
rektorat 1. julija 2017 je bilo omogočeno racionalnejše izvajanje nalog, zato je bila 
samostojna služba ukinjena, v direktoratu pa je bil ustanovljen Sektor za varnostno 
načrtovanje. 

Sodobno organizacijsko strukturo direktorata sestavlja pet sektorjev:

– Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije (11 delovnih mest, sektor vodi 
dr. Valter Fabjančič),

– Sektor za pritožbe zoper policijo (deset delovnih mest, sektor vodi dr. Darijo Le-
vačić),

– Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva (11 delovnih mest, sektor po 
pooblastilu vodi Matjaž Povše, mag.),

– Sektor za tajne podatke (12 delovnih mest, od 1. junija 2017 sektor vodi Matjaž 
Mravljak) in

– Sektor za varnostno načrtovanje (sedem delovnih mest, sektor vodi Irena Utroša). 
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POVZETEK 20-LETNEGA RAZVOJA

Pregled organiziranosti in delovanja direktorata in predhodnih organizacijskih oblik 
v 20 letih kaže, da se je področje dela s prvotnega usmerjanja in nadzora policije naj-
prej razširilo na zasebno varovanje, detektivsko dejavnost, obrambno načrtovanje 
in varstvo tajnih podatkov ter končno na reševanje pritožb zoper policijo. Tako kot 
ustanovitev prvotnega urada konec prejšnjega stoletja je bila tudi širitev delovnih 
področij v prejšnjem desetletju predvsem posledica sprememb zakonodaje.

Razlog za nadaljnja preoblikovanja direktorata od leta 2008 dalje je bila predvsem ra-
cionalizacija poslovnih procesov. Pri tem je prihajalo do notranje reorganizacije pro-
cesov, predvsem sistemske normativne in razvojne dejavnosti, ki je dvakrat potekala 
v samostojni notranji organizacijski obliki, večinoma pa v okviru enote za sistemsko 
usmerjanje in nadzor policije, ter izločevanja in ponovnega vključevanja enot za taj-
ne podatke in varnostno načrtovanje. Področja dela in organizacijske enote pa tudi 
število sistemiziranih delovnih mest v direktoratu konec prejšnjega desetletja so zelo 
podobni kot v današnjem direktoratu.
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POGLED OD ZUNAJ

Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja

20-letnica delovanja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v okviru Mi-
nistrstva za notranje zadeve si vsekakor zasluži posebno pozornost tudi v vrstah za-
sebnega varovanja, saj so naše medsebojne aktivnosti tesno prepletene. Ministrstvo 
za notranje zadeve, ki je regulator zasebnega varovanja, svoje številne pristojnosti 
izvaja v okviru omenjenega direktorata, te pa se odražajo tako v Zbornici za razvoj 
slovenskega zasebnega varovanja kot tudi neposredno pri samih družbah za zaseb-
no varovanje. 

V vsem tem obdobju bogatega medsebojnega sodelovanja regulatorja, zbornice in 
družb za zasebno varovanje je bilo ustvarjenih veliko dobrih, zglednih in koristnih 
praks, ki opredeljujejo strokovno delovanje vseh skupaj in vsakega posebej. Po drugi 
strani pa, kot je v življenju običajno, so medsebojne aktivnosti prinašale tudi napeto-
sti ob različnih pričakovanjih in rešitvah, ki so ustvarjale in spodbujale strokovni ne-
mir. Različne situacije, tudi neprijetne, so zaznamovale in hkrati oblikovale zasebno 
varovanje ter s tem delovanje direktorata, kar je spodbujalo in vplivalo na medseboj-
no sodelovanje in bolj ali manj posrečeno reševanje problematike.
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Ob jubileju Direktorata za policijo in druge varnostne naloge vam iz zbornice ozi-
roma zasebnega varovanja iskreno čestitamo. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje 
in vam želimo nadaljnje uspešno delo, ki bo temeljilo na sodelovanju, konsenzu in 
strokovnih rešitvah, koristnih za javni interes in razvoj stroke zasebnega varovanja.

Dr. miha Dvojmoč, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge kot pristojni organ skrbi za pripravo 
predpisov in določil na reguliranem področju zasebnega varstva, ki ga med drugim 
sestavljata detektivska dejavnost in zasebno varovanje. Vloga direktorata v procesu 
razvoja detektivske dejavnosti je bila do zdaj dokaj pomembna. 

V prihodnosti si v detektivski zbornici želimo odprti dialog in posluh pri predlogih za 
izboljšanje stanja. Poleg interesov detektivov in detektivskih družb je treba zaščititi 
tudi pravice posameznikov pred nepravičnimi posegi oseb, ki niso usposobljene in 
tudi ne varnostno preverjene, in s tem preprečiti posege v temeljene človekove pra-
vice in svoboščine. 
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Igor Eršte, vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije 
za varovanje tajnih podatkov

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
od svoje ustanovitve leta 2002 tvorno in aktivno sodeluje z 
Direktoratom za policijo in druge varnostne naloge oziroma 
njegovim predhodnikom Uradom za usmerjanje in nadzor po-
licije, predvsem v medresorskih delovnih skupinah za pripravo 
sprememb predpisov s področja varovanja tajnih podatkov. 
Sektor za tajne podatke kot eden od pomembnejših nosilcev 
varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenj za dostop do taj-

nih podatkov s svojimi neprecenljivimi izkušnjami, ne le na področju osebne varno-
sti, ampak tudi na vseh preostalih področjih varovanja tajnih podatkov, že vse od 
začetka aktivno sooblikuje normativni pravni red. 

Poleg sodelovanja na področju varovanja tajnih podatkov se je v skladu s pristoj-
nostmi obeh organov krepilo medsebojno sodelovanje na področjih informacijske/
kibernetske varnosti, kritične infrastrukture in varnostnega preverjanja v skladu z Za-
konom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Pozitivne spremem-
be pri pripravi zakonske ureditve informacijske/kibernetske varnosti so posledica ak-
tivnega sodelovanja pri pripravi Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije 
in pozneje pri pripravi Zakona o informacijski varnosti. 

Veselim se našega prihodnjega tvornega sodelovanja in v imenu vseh zaposlenih na 
Uradu Vlade Republike za varovanje tajnih podatkov uslužbenkam in uslužbencem 
Direktorata za policijo in druge varnostne naloge želim še veliko delovnih in zaseb-
nih uspehov.






