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VLOGA POLICIJE V LOKALNI SKUPNOSTI  
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VLOGA POLICIJE V LOKALNI SKUPNOSTI 

Nadzor in represija 

V skupnost usmerjeno policijsko delo 
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NADZOR 
 

Kaznovanje 

Prijetje storilcev kaznivih ravnanj 

Opozarjanje 

Patruliranje in opazovanje 

 

20.9.2011 



V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO  
 

 Delo usmerjeno v odpravljanje vzrokov kaznivih ravnanj 

 Skupnost je partner pri reševanju problemov 

 Probleme se rešuje z občutkom, z večjo pozornostjo in 
odgovornostjo do prebivalcev 

 Decentralizacija policijskega dela 

 Kontakt je vodja policijskega okoliša, ki mu pomagajo vsi policisti 

 Pripadnost vseh policistov takšni filozofiji 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – DELO V 
POLICIJSKEM OKOLIŠU 

 

Povezovanje z lokalno skupnostjo  

Spremljanje in analiziranje varnostnih razmer 

Izdelava načrtov dela 

Priprava različnih preventivnih aktivnosti 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – METODE IN 
OBLIKE DELA 

Delo v posvetovalnih telesih 

Delo v policijskih pisarnah 

Svetovanje in opozarjanje 

Izvajanje preventivnih projektov 

Izobraževanje otrok in odraslih 

Neformalna druženja in povezovanja 

Sodelovanje pri delu drugih subjektov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – METODE IN 
OBLIKE DELA  

Medijska svetovanja 

Dan odprtih vrat 

Predavanja 

Delo z žrtvami 

Promocija policije 

Izobraževanje otrok in odraslih 

Preventivne prireditve 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Varnost voznikov enoslednih vozil 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Varnost voznikov enoslednih vozila (policijska 
izkušnja kot nasvet, moto točka, postavitev 
opozorilnih tabel motoristi 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Varno na poti v šolo in domov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Alkohol (z glavo na zabavo) 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Kolesarski izpiti 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Izobraževanje starejših voznikov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – PROMET 

Pregled prometne signalizacije – predlogi za 
izboljšanje stanja (krožišča, lamele, prehodi 
za pešce, omejitve hitrosti, grbine) 

 

20.9.2011 



V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – DRUGI SUBJEKTI 

Šole in vrtci 

Domovi za starejše občane 

Agencija za varnost prometa 

Sveti za preventivo in vzgojo v CP 

Ministrstva 

AMZS, ZŠAM, MOTO KLUBI, AVTOŠOLE 

Kolesarske mreže 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – DRUGI SUBJEKTI 

DARS, DRSC, Cestna podjetja, Komunalna 
podjetja 

Družbeno odgovorna podjetja 

Civilna družba (Zavod varna pot, Vozim vendar 
ne hodim, Z glavo na zabavo…) 

CARINA, PIRS 

Občine z njihovimi župani 

društva 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – SKUPNI CILJI 

 Spodbujanje zavesti in soodgovornosti ljudi pri 
zagotavljanju varnosti 

 Partnerstvo med policijo in družbo 

 Večja obveščenost javnosti  

 Seznanjanje javnosti z delom policije 

 Krepitev ugleda in zaupanja v policijo 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO – SKUPNI CILJI 
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HVALA ZA POZORNOST 
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