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Povzetek 

 

Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, kot je določeno z Zakonom o 

nalogah in pooblastilih policije, je nov napreden način kriminalističnega policijskega 

dela. Dejansko gre za obveščevalno dejavnost z namenom preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Obveščevalno dejavnost izvajajo vsi 

policisti in kriminalisti, brez da bi se tega včasih zavedali. Z vsako pridobitvijo 

podatka o prekršku, kaznivem dejanju, osebi, predmetih in ostalih za 

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje pomembnih informacij se že izvaja 

kriminalistično obveščevalna dejavnost.  

 

Kriminalistično obveščevalna dejavnost se izvaja na treh nivojih, in sicer na lokalni, 

regionalni in državni ravni. Na državni ravni v Republiki Sloveniji deluje Center za 

kriminalistično obveščevalno dejavnost, s svojim posebnim oddelkom za delo z 

informatorji in viri. Na regionalni ravni na Policijskih upravah, delujejo Oddelki za 

kriminalistično obveščevalno dejavnost, dočim na lokalni ravni ni posebnih 

oddelkov oz. skupin, kljub temu pa ima vsak policist oz. policist-kriminalist možnost 

opravljati kriminalistično obveščevalno dejavnost v skladu z zakoni in internimi 

pravili, ki določajo metodo in taktiko dela zbiranja informacij.  

 

Najbolj pereče težave pri izvajanju kriminalistično obveščevalne dejavnosti se 

kažejo tako na zakonodajnem področju, kot pri operativnem delu in izredno 

omejenih denarnih sredstvih. Kot največjo oviro pri popolnem razmahu 

kriminalistično operativne dejavnosti pa vidimo v dokazni vrednosti pridobljene 

informacije in njene nadaljnje uporabe v predkazenskem in kazenskem postopku, 

brez nevarnosti za razkritje izvora informacije.  

 

Ključne besede: kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 

kriminalistično obveščevalna dejavnost, obveščevalno vodena policijska dejavnost, 

vir, informator, informacija, kriminalistično obveščevalni produkt. 

  



 
 

Abstract 

 

 

Criminal intelligence as defined by the Police Powers and Tasks act is a new 

advanced way of criminal police work. This is actually the intelligence with a view 

of the prevention, detection and investigation of criminal offenses and 

misdemeanors. All police officers and investigators are gathering intelligence but 

sometimes they are not even aware of that. With each gathered information 

concerning misdemeanor, criminal offense, the perpetrator and other subjects by 

meaning of prevention, detection and investigation is already criminal intelligence. 

 

Criminal intelligence activities is carried out at three levels: local, regional and 

national level. At the national level in the Republic of Slovenia operates the Centre 

for Criminal Intelligence, with its special department for work with informants and 

registered sources. At the regional level of the Police Directorate are acting 

Departments of criminal intelligence. At the local level there are no specific 

departments or groups. However, any police officer or detective can work with 

registered source in accordance with the laws and internal rules that determine the 

intelligence work method and tactics. 

 

The most pressing problems in the implementation of the criminal intelligence 

activities are reflected in the legislative field and in the operative part and very 

limited resources. As a major obstacle we see the probative value of the obtained 

information and its further use in pre-trial and criminal proceedings, without the 

risk of disclosure source of information (informant). 

 

 

Keywords: criminal intelligence and evaluation of information, criminal 

intelligence, intelligence led policing, registered source, informant, information, 

criminal intelligence product. 
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1. Uvod 

 

11. septembra 2001 je devetnajst pripadnikov teroristične organizacije Al Kaida1 

ugrabilo štiri letala in izvedlo koordinirane samomorilske napade na različne 

objekte v Združenih državah Amerike. Dva izmed letal sta zrušila t.i. Dvojčka 

Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. Tretje letalo je strmoglavilo na 

Pentagon, četrto pa na polju v zvezni državi Pennsylvania. V napadih je bilo ubitih 

preko 3000 ljudi, od tega več kot 400 gasilcev in policistov.  

 

Po mnogih uradnih (vladnih) preiskavah zgoraj omenjenega terorističnega napada 

je bilo ugotovljeno tudi, da so imeli preiskovalci Zveznega preiskovalnega urada2, 

Centralne obveščevalne agencije3, Nacionalne varnostne agencije4, Ministrstva za 

zunanje zadeve5 in drugih agencij obveščevalne podatke, s katerimi bi lahko 

preprečili napade. Iz različnih razlogov obveščevalnih podatkov niso delili z drugimi 

pristojnimi službami. Zvezni preiskovalni urad je celo imel informatorja, ki si je delil 

sobo z dvema neposrednima izvajalcema samomorilskih napadov. Uradno mu 

vodja informatorja ni zaupal, zaradi česar ga tudi ni spraševal o njegovih 

sostanovalcih6.  

 

Posledice ugotovitev preiskav teroritičnega napada so se prenesle tudi na evropska 

tla in so botrovale nekaterim nadaljnjim strateškim odločitvam na področju 

nacionalne varnosti in kasneje tudi na področju zatiranja kriminalitete. Leta 2004 je 

Evropski svet sprejel Haaški program: Krepitev svobode, varnosti in pravice v 

Evropski uniji7. V omenjenem programu je eden izmed temeljnih ciljev za 

učinkovito preprečevanje terorizma tudi uporaba svojih varnostnih in obveščevalnih 

                                           
1 Al Kaida (arabsko قاعدة  dobesedno Baza; tudi Al Kaida, Al-Qaeda, al-Qaida, al-Qa'ida) je ;ال

globalna militantna islamska teroristična skupina, katero je ustanovil Osama bin Laden nekje med 

avgustom 1988 in koncem leta 1989. Deluje kot omrežje, sestavljeno iz večnacionalne, nedržavne 

vojske ter radikalnega sunitskega gibanja, ki poziva h globalnemu džihadu. 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida) 
2 FBI – Federal bureau of investigation 
3 CIA – Central intelligence agency  
4 NSA – National security agency 
5 State department 
6 Povzeto po  Joint inquiry into intelligence community activities before and after the terrorist 

attacks of september 11, 2001. Report of the U.S. Senate select committee on intelligence and U.S. 

House permanent select committee on intelligence. December 2002. 
7 Uradni list EU, številka C 53 z dne 3.3.2005. 
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služb za zaščito notranje varnosti držav članic Evropske unije. Omenjen cilj se 

nanaša tudi na policijsko sodelovanje med državami članicami Evropske unije, pri 

čemer je bistven poudarek na učinkovitem boju proti čezmejni organizirani 

kriminaliteti in drugim težjim kaznivim dejanjem. Za učinkovit boj proti kriminaliteti 

je potrebna izmenjava informacij. S Haaškim programom za krepitev svobode in 

varnosti v Evropski uniji je bil vzpostavljen Evropski kriminalistični obveščevalni 

model, proaktivni pristop, ki temelji na pridobivanju in vrednotenju informacij.  

 

Na podlagi Haaškega programa se kriminalistična obveščevalna dejavnost omeni v 

ciljih Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete za obdobje 2007-2011, in 

sicer v smislu zbiranja in vrednotenja kriminalističnih obveščevalnih podatkov, s 

kateremi bi zagotovili možnosti za uspešno odkrivanje in pregon čezmejne 

organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, državah EU in 

zahodnega Balkana8. 

 

Dejansko je v Republiki Sloveniji kriminalistično obveščevalna dejavnost pričela 

delovati usmerjeno, lahko bi rekli tudi profesionalno, z letom 2009 oz. 2010, ko so 

se v nekaterih policijskih upravah ustanovile delovne skupine za delo z viri in 

informatorji. Skupine so se kasneje preimenovale v Oddelke za kriminalistično 

obveščevalno dejavnost na posameznih Sektorjih kriminalistične policije. Na državni 

ravni je bil ustanovljen Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost.  

 

Omenjeni oddelki so t.i. podporna služba preiskovalcem kaznivih dejanj. 

Kriminalistična obveščevalna dejavnost je ena od orodij, ki policiji omogoča, da se 

na podlagi podatkov o kriminalni dejavnosti odloča in načrtuje naloge za 

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki se preganjajo po 

uradni dolžnosti. Pri pridobivanju podatkov policija sodeluje z osebami, ki ji 

prostovoljno posredujejo operativne informacije o kaznivih dejanjih, njihovih 

storilcih in drugih aktivnostih, ki kažejo na kazniva dejanja.  

 

V diplomski nalogi bo, po uvodu, v drugem poglavju predstavljena podlaga za 

zakonsko ureditev kriminalističnega pridobivanja informacij (strateški dokumenti 

EU, strateški dokumenti Republike Slovenije, Zakon o policiji, Zakon o nalogah in 

pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o varstvu osebnih 

podatkov). 

 

                                           
8 Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete za obdobje 2007-2011 - ReNPPZK0711, 

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007 
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V tretjem poglavju bodo predstavljeni temeljni pojmi kriminalistično obveščevalne 

dejavnosti (vir, informator, kriminalistična analitika, kriminalistično obveščevalni 

produkt, intelligence led policing). 

 

V četrtem poglavju bo predstavljena kriminalistična obveščevalna dejavnost v 

predkazenskem in kazenskem postopku. Podrobneje bo predstavljena uporaba t.i. 

operativne informacije, nadgradnja informacije s klasičnimi metodami policijskega 

dela in nadgradnja s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. V tej fazi diplomske naloge 

bomo izpostavili tudi podobnosti in razlike med informatorjem in tajnim policijskim 

delavcem.  

 

V samem zaključku bomo izpostavili nekatere probleme in morebitne rešitve pri 

opravljanju kriminalistično obveščevalne dejavnosti in uporabe kriminalističnio 

obveščevalnih produktov v predkazenskem in kazenskem postopku. 
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2. Podlaga za zakonsko ureditev kriminalistično 

obveščevalne dejavnosti 

 

Težnja organov Evropske unije k usklajeni politiki držav članic na področju 

policijskega, pravosodnega in carinskega sodelovanja je privedla do konkretnih 

večletnih programov. V ta namen je bil sprejet tudi Haaški program: Krepitev 

svobode, varnosti in pravice in pravice v Evropski uniji ter Akcijski načrt Sveta in 

Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v 

Evropski uniji. Omenjena strateška dokumenta sta na nek način tudi temelja za 

sprejetje slovenskega strateškega dokumenta na področju odkrivanja in 

preprečevanja kriminalitete.  

 

2.1. Strateški dokumenti EU – Haaški in Stockholmski program 

 

Po izteku programa iz Tampereja9 je Evropski svet sprejel dokument za obodbje 

2004 do 2009 z imenom Haaški program: krepitev svobode, varnosti in pravice v 

Evropski uniji. Dokument  je vsebinsko nadgradil politike in ukrepe, vzpostavljene z 

njegovim predhodnikom. Gre za strateški dokument najvišjega političnega telesa 

Unije, ki je postavil prioritete za nadaljevanje dela na področju pravosodja in 

notranjih zadev. Sprejet je bila na zasedanju Evropskega sveta 5. in 6. novembra 

2004 v Bruslju. Ob sprejemu programa je Evropski svet pozval Evropsko komisijo, 

da pripravi akcijski načrt za njegovo izvršitev, v katerem bodo cilji preoblikovani v 

konkretne ukrepe. Akcijski načrt10 je na predlog Komisije sprejel Svet za 

pravosodje in notranje zadeve na zasedanju junija 2005.  

 

V akcijskem načrtu je ena izmed prioritetnih nalog držav članic krepitev varnosti. 

Za nadaljni slovenski razvoj in zakonsko ureditev kriminalistično obveščevalne 

dejavnosti so najbolj pomembne točke, ki se nanašajo na izmenjavo informacij 

med organi kazenskega pregona in pravosodnimi organi ter sočasno iskanje 

pravega ravnovesja med zasebnostjo in varnostjo. Z uveljavitvijo načela 

dostopnosti v Akcijskem načrtu, so postale članice EU zavezane za izmenjavo 

informacij in obveščevalnih podatkov. Na podlagi omenjenega je bil nato sprejet 

                                           
9 S tem imenom označujemo politične smernice in cilje, sprejete v zaključkih posebnega zasedanja 

Evropskega sveta, ki je potekal 15. in 16. oktobra 1999 v kraju Tampere na Finskem. Gre za prvi 

večletni program dela na področju pravosodja in notranjih zadev, ki se nanaša na obdobje od 1999 

do 2004. Naj spomnimo, da je Republika Slovenija postala polnopravna članica EU dne 1.5.2004, 

zaradi česar dokument iz Tampereja samo omenjamo kot predhodnika Haaškega programa.  
10 Akcijski načrt Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in 

pravice v Evropski uniji. Uradni list EU, št. C 198 z dne 12.8.2005. 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SEZMS/Haaski_program.doc
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Okvirni sklep sveta o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov 

med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije11. Namen sklepa ni 

spreminjanje sistemov držav članic, saj je jasno, da različne države članice različno 

pridobivajo obveščevalne podatke in kar je v eni izmed držav članic dovoljeno, je 

lahko drugje prepovedano. Namen je oblikovati pravila, po katerih lahko organi 

kazenskega pregona držav članic učinkovito in hitro izmenjujejo obstoječe 

informacije in obveščevalne podatke, zaradi vodenja preiskav kaznivih dejanj ali 

operacij zbiranja obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih. 

 

V drugi polovici leta 2009 je Evropski Uniji predsedovala Švedska. V njenem 

mandatu je bil sprejet naslednji strateški dokument Evropskega sveta, ki se med 

drugim nanaša tudi na kriminalistično obveščevalno dejavnost. Stockholmski 

program – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje12 so 10. 

decembra 2009 potrdili predsedniki držav in vlad držav članic na zasedanju 

Evropskega sveta v Bruslju. V 4. Poglavju (Evropa, ki varuje) je kot načelo 

omenjeno proaktivni pristop na podlagi obveščevalnih podatkov. Nadalje je 

omenjeno, da bi razvoj, spremljanje in izvajanje strategije o notranji varnosti  

moral postati ena od prednostnih nalog Stalnega odbora za operativno sodelovanje 

na področju notranje varnosti -  COSI13, ustanovljenega na podlagi člena 71 

Pogodbe o delovanju EU14.  

 

Evropski Svet je nato konec februarja 2010 sprejel sklep o ustanovitvi Stalnega 

odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Odbor COSI 

zagotavlja pospeševanje in krepitev operativnega sodelovanja na področju 

notranje varnosti. Gre predvsem za usklajevanje policijskega in carinskega 

sodelovanja, za varovanje zunanjih meja in pravosodno sodelovanje v kazenskih 

zadevah. Sodeluje z Eurojustom15, Europolom16, Frontexom17 in drugimi organi EU. 

                                           
11 Okvirni sklep sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij 

in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije. Uradni list 

EU, številka L 386 z dne 29.12.2006.  
12 Uradni list EU, številka C 115 z dne 4.5.2010.  
13 Sklep sveta z dne 25. februarja 2010 o ustanovitvi Stalnega odbora za operativno sodelovanje na 

področju notranje varnosti. Uradni list EU, številka L 52 z dne 3.3.2010. 
14 Uradni list EU, številka C 306 z dne 17.12.2007. 
15 Eurojust -  ustanovljen leta 2002. Njegovo osnovno poslanstvo je spodbujati in okrepiti 

koordinacijo in sodelovanje med nacionalnimi organi v boju proti težjim oblikam čezmejnega 

kriminala, zadevajoč države članice Evropske unije (več o tem na 

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/sl.aspx). 
16 Europol - Evropski policijski urad, je agencija Evropske unije (od 1. januarja 2010 naprej), ki je 

pristojna za organizirani kriminal, terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki prizadenejo dve ali 
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2.2. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete za obdobje 2007–2011 

Strokovnjaki EU so Slovenijo leta 2006 ocenili kot državo, ki nima vzpostavljenega 

koncepta policijskega dela na podlagi kriminalistično-obveščevalnih podatkov, ki bi 

omogočal proaktiven način omejevanja kriminalitete18. Skupina strokovnjakov 

Sveta EU19, ki je v začetku leta 2006 ocenjevala Slovenijo na področju izmenjave 

informacij in kriminalističnih obveščevalnih podatkov z Europolom in državami 

članicami oziroma med državami članicami, je ugotovila, da slovenska policija nima 

vzpostavljenega koncepta policijskega dela na podlagi kriminalističnih 

obveščevalnih podatkov, ki bi omogočal proaktiven pristop ter načrtovanje in 

določanje prednostnih nalog v boju proti kriminalu.  

V sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete za obdobje 2007–201120 je eden izmed ciljev načrtno in sistematično 

zbiranje, vrednotenje, analiziranje in posredovanje kriminalističnih obveščevalnih 

podatkov o delovanju hudodelskih združb in njihovih članov v Sloveniji in vzdolž 

»balkanske poti« zagotoviti možnosti za uspešno odkrivanje in pregon čezmejne 

organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, državah EU in 

zahodnega Balkana. Iz omenjenega cilja je razviden vpliv evropskih strateških 

dokumentov, ki postavljajo v ospredje nek nov koncept usmerjenega policijskega 

dela, kriminalistično obveščevalne dejavnosti.  

V 4. poglavju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete za obdobje 2007–2011 (v nadaljnjem besedilu Resolucija 2007-2011), 

pod točko Organizirane kriminalitete je opisano, da predstavlja kriminalistična 

obveščevalna dejavnost pomembno obliko boja proti organizirani kriminaliteti, 

terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem.  

                                                                                                                                
več držav članic tako, da je zaradi obsega, pomena in posledic kaznivih dejanj potreben skupen 

pristop držav članic (več o tem na https://www.europol.europa.eu/). 
17 Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije – Frontex v 

skladu s svojim mandatom skrbi za intenzivno sodelovanje držav članic in medsebojno pomoč ter 

uveljavljanje vse višjih standardov pri nadzoru zunanje meje (več o tem na 

http://frontex.europa.eu). 
18 Dvoršek Anton, Potparič Damjan, Vzpostavitev proaktivno usmerjene kriminalističnoobveščevalne 

dejavnosti v državah Evropske unije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. Ljubljana 2010, s. 15-

27. 
19 Poročilo o Sloveniji SN 1378/1/06 REV 1, Bruselj, 13. 3. 2006. 
20 Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete za obdobje 2007-2011 (ReNPPZK0711). 

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007. 
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Resolucija 2007-2011 tudi definira kriminalistično obveščevalno dejavnost kot 

proces zbiranja, vrednotenja, primerjanja, analiziranja in posredovanja podatkov, 

na podlagi katerega poteka odločanje in načrtovanje policijskih dejavnosti.  

Kot enega izmed vzrokov »slabšega« stanja na kriminalistično obveščevalnem 

področju, Resolucija 2007-2011, navaja prenizko stopnjo zavedanja o vlogi in 

pomenu kriminalistične obveščevalne dejavnosti. Nadalje se Resolucija 2007-2011 

zavzema za okrepitev kriminalistično obveščevalne dejavnosti, centralizacijo 

kriminalističnega obveščevalnega procesa, vzpostavitev centralnega podatkovnega 

skladišča in na podlagi kriminalističnega obveščevalnega procesa identificirati tiste 

kriminalne združbe, ki zahtevajo prioritetno in kompleksno obravnavo ne glede na 

vrsto kaznivih dejanj.  

2.3. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete za obdobje 2012–2016 

Naslednji srednjeročni strateški dokument Republike Slovenije, ki se nanaša na 

obravnavano temo, je Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in 

zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–201621 (v nadaljnjem besedilu Resolucija 

2012-2016), sprejeta 25. oktobra 2012. Iz omenjenega dokumenta je razviden, po 

mojem mnenju, znaten napredek na področju kriminalistično obveščevalne 

dejavnost v Republiki Sloveniji. Omenjeno dejstvo je razvidno že iz razširitve 

definicije kriminalistično obveščevalne dejavnosti, reorganizacije in sistematizacije 

policije na državnem in regionalnem nivoju (ustanovitev oz. preimenovanje v 

Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost na državnem nivoju, ustanovitev 

Oddelkov za kriminalistično obveščevalno dejavnost na regionalnem nivoju). Niso 

pa (še) bile vzpostavljene vse komponetne za nacionalni kriminalistično 

obveščevalni model.  

Nacionalni kriminalistično obveščevalni model je v Resoluciji 2012-2016 omenjen 

kot »model, na katerega gledamo kot na policijsko upravljavski okvir, ki nam 

pomaga artikulirati organizacijske strukture, procese in ideje v povezavi s 

kriminalistično obveščevalno funkcijo ter njihove medsebojne odnose. 

Kriminalistično obveščevalni model nam tudi pomaga formalizirati in 

                                           

21 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–

2016 (ReNPPZK12-16). Uradni list RS, številka 83/2012 z dne 6.11.2012.  
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profesionalizirati vse kriminalistične obveščevalne procese in zagotavljati 

usklajenost delovanja posameznih segmentov v modelu, katerega cilj je 

preprečevanje in omejevanje kriminalitete22.« 

 

V Resoluciji 2012-2016 je omenjen tudi koncept obveščevalno vodene policijske 

dejavnosti (Intelligence-led policing – ILP), ki tudi v svetovnem merilu predstavlja 

glavno smer razvoja kriminalistično obveščevalne dejavnosti.  

 

2.4. Zakonska ureditev kriminalističnega pridobivanja informacij 

 

2.4.1. Pretekla zakonska ureditev - Zakon o policiji 

 

Zakon o policiji23, pred spremembo z dne 25.7.200624, ni nikjer določal 

kriminalistično obveščevalne dejavnosti ali termina informacij, ki jih pridobiva 

policija. Urejal je področje pomoči posameznika policiji, pri opravljanju zakonsko 

določenih nalog, kar bi lahko šteli za današnjega registriranega vira oz. 

informatorja. Z že omenjenimi spremembami z dne 25.7.2006 pa je bila policiji 

dana možnost podaje predloga državnemu tožilstvu za izdajo odredbe razpisa 

ukrepa prikritega evidentiranja. V dodanem 36.b členu je omenjena operativna 

informacija v zvezi z razpisom prikritega evidentiranja, ki utemeljuje podane 

utemeljene razloge za sum, da določena oseba izvršuje, pripravlja ali bo izvršila 

določeno kaznivo dejanje. Drugih terminov, ki so se nanašali na kriminalistično 

obveščevalno dejavnostjo, zakon ni določal.   

 

2.4.2. Zakon o nalogah in pooblastilih policije 

 

S sprejetjem Zakona o nalogah in pooblastilih policije25 (v nadaljnjem besedilu 

ZNPPol) je bila kot novost policijskega dela opredeljeno kriminalistično pridobivanje 

in vrednotenje informacij. Tako kot že ugotavljajo strokovnjaki bi bil kriminalistična 

                                           
22 Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–

2016 (ReNPPZK12-16). Uradni list RS, številka 83/2012 z dne 6.11.2012, stran 63.  
23 Zakon o policiji (ZPol). Uradni list RS številka 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – 

odl. US, 58/11.  
24 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-F). Uradni list RS, številka 78/06 z 

dne 25.7.2006.  
25 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Uradni list RS, številka 15/2013 z dne 18.2.2013 

in 25/2015 z dne 3.4.2015 (popravek). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3053
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0900
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2713
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obveščevalna dejavnost primernejši zakonski izraz26. V zakonu je v 11. členu 

določeno, da je kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij proces 

zbiranja, vrednotenja in analiziranja osebnih in drugih podatkov o kriminalni 

dejavnosti fizičnih in pravnih oseb ter hudodelskih združb, na podlagi katerega se 

odloča in načrtuje policijske naloge za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 

kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Pri dejavnosti 

policija sodeluje s posamezniki, ki ji prostovoljno posredujejo podatke in se jim 

mora zagotoviti varnost in anonimnost, če je to v njihovem interesu in je skladno z 

določbo 118. člena istega zakona. Pri tem ne sme izzivati kriminalne dejavnosti. 

Policisti morajo pri opravljaju teh nalog spoštovati splošna načela. Način izvajanja 

kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij ter sodelovanje z osebami 

je določeno z internim aktom generalnega direktorja policije, ki ga v tej nalogi ne 

bomo predstavljali, saj nosi oznako tajnosti »interno«.  

 

Kot smo že omenili je potrebno pri kriminalistično obveščevalni dejavnosti 

upoštevati tudi 118. člen ZNPPol, ki ureja varovanje podatkov27. Iz določila je 

razvidno, da mora policist poleg varovanih podatkov, katerih varovanje urejajo 

drugi predpisi, varovati tudi varovane podatke policije. Obveznost varovanja velja 

za vse uslužbence policije (policisti in drugi uslužbenci, zaposleni v policiji28). Kaj je 

varovan podatek in kateri so varovani podatki policije je določeno v Pravilniku o 

zaščiti podatkov policije29 v 3. členu.  

 

V 6. točki 1. odstavka 3. člena je določeno, da je varovan podatek tudi podatek o 

osebah, ki policiji pomagajo pri opravljanju njenih nalog ali prostovoljno 

posredujejo informacije o kaznivih dejanjih, njihovih storilcih in drugih aktivnostih, 

ki kažejo na kazniva dejanja.  

 

Uslužbenec policije je lahko razrešen dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi 

z izvedbo dokaza z zaslišanjem uslužbenca policije. Generalni direktor policije na 

obrazloženo zahtevo sodišča lahko delno ali v celoti razreši uslužbenca policije 

varovanja varovanih podatkov policije. Generalni direktor lahko oceni, da razrešitev 

ni mogoča, če bi razkritje varovanih podatkov resno ogrozilo življenje ali osebno 

                                           
26 Žaberl Miroslav, Nunič Mile, Bobnar Tatjana, Ferenc Robert, Hudrič Gregor, Senčar Alojz. Zakon o 

nalogah in pooblastilih policije s komentarjem. GV Založba, Ljubljana 2015. 
27 Primerjaj 235. in 235.a člen Zakona o kazenskem postopku Uradni list RS, št. 32/12 - uradno 

prečiščeno besedilo z dne 4.5.2012, 47/13 z dne 31.5.2013 in 87/14 z dne 5.12.2014. 
28 42. Člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 

18.2.2013 in 11/2014 z dne 11.2.2014. 
29 Pravilnik o zaščiti podatkov policije. Uradni list RS, 67/2014 z dne 19.9.2014. 



 

10 
 

varnost osebe, ki je sodelovala s policijo ali njenega bližnjega. V tem primeru mora 

v 15. dneh po prejemu zahteve, krajevno pristojnemu višjemu sodišču posredovati 

obrazloženo pisno mnenje. Predsedniku višjega sodišča mora generalni direktor 

policije omogočiti, da se seznani z vsemi varovanimi podatki, za katere meni, da 

zanje ni dopuščena razrešitev dolžnosti varovanja.30  

 

Nadalje so za kriminalistično obveščevalno dejavnost pomembna tudi določila 

ZNPPol od 123. do 128. člena, ki urejajo evidence policije in med njimi tudi 

evidenco operativnih informacij.  

 

V evidenci operativnih informacij, so poleg skupnih osebnih podatkov osebe 

(osebno ime, rojstni podatki, spol, naslov bivališča, državljanstvo), podatki o 

ugotovitvah in delovanju policije v zvezi s preprečevanjem in preiskovanjem 

kaznivih ravnanj in opravljanjem drugih policijskih nalog, vključno s fotografijami, 

avdio in video posnetki. Oseba, na katero se nanašajo podatki, se s podatki iz 

evidence operativnih informacij nima pravice seznaniti.31  

 

2.4.3. Zakon o organiziranosti in delu v policiji 

 

V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji32 so urejeni status in pravice 

posameznika, ki prostovoljno in ob soglasju policista (v tem sklopu sta zejeta tudi 

informator in vir) nudi pomoč pri opravljanju z zakonom določenih nalog policije in 

se pri tem poškoduje ali izgubi delovno zmožnost. Posameznik je upravičen do 

vseh pravic in prejemkov, ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, do katerih je upravičen policist v primeru poškodbe pri 

delu. Posameznik je upravičen tudi do povračila škode, ki jo je utrpel pri nudenju 

pomoči. S področja kriminalistične obveščevalne dejavnosti je pomembno določilo, 

ki ureja aktivnosti policije pri dejstvu, da je posameznik, zaradi nudenja pomoči, 

ogrožen. Posameznik je ob soglasju deležen ukrepov, ki izhajajo iz 66. Člena 

ZODPol. To so ukrepi za zagotavljanje varnosti posameznika in za preprečitev vseh 

vrst ogrožanja. Vrste in način izvajanja ukrepov so predpisani v Pravilniku o 

varovanju ogroženih delavcev policije.33 Na podlagi prvih nujnih ukrepov po 

                                           
30 2. in 3. odstavek 118. člena ZNPPol. Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-271/08 z dne 

24.3.2011, Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8.4.2011. 
31 124., 125. in 127. člen ZNPPol. 
32 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18.2.2013 in 

11/2014 z dne 11.2.2014. 
33 Pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije. Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13.9.2013. 
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zaznavi grožnje se oceni stopnja ogroženosti. Glede na stopnjo ogroženosti se 

izvedejo določeni ukrepi in sestavi načrt varovanja.  

2.4.4. Zakon o kazenskem postopku  

 

Določila v Zakonu o kazenskem postopku34 urejajo postopke odveze molčečnosti že 

omenjene v 118. Členu ZNPPol. Z novelo Zakona o kazenskem postopku po 

odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je presojalo ustavnost 56. Člena 

Zakona o policij, je bil dodan 235.a člen, ki je vsebinsko podoben 118. členu 

ZNPPol. Iz določil Zakona o kazenskem postopku je razviden tudi postopek 

predsednika višjega sodišča, ki ni vezan na pisno mnenje, v našem primeru 

generalnega direktorja policije, glede odveze dolžnosti varovanja tajnosti. 

Predsednik višjega sodišča presodi, ali zahteve spoštovanja jamstev v kazenskem 

postopku prevladajo nad razlogi, da se tajnost ne razkrije.35 

V kolikor predsednik višjega sodišča odredi, da se pričo odveže dolžnost varovanja 

tajnosti, ureja 240.a člen način pričanja pod posebnimi pogoji. Vsekakor za tako 

pričo (npr. policista – vodjo informatorja oz. vira, informatorja ali vira) obstaja 

vseskozi nevarnost za njeno življenje in telo. Informatorji oz. registrirani viri nudijo 

podatke policiji o organiziranih kriminalnih združbah, ki za svoje delovanje in 

obstanek ne izbirajo sredstev. Nemalokrat izvršujejo kazniva dejanja z elementi 

nasilja, kar se informatorji in registrirani viri zelo dobro zavedajo. Če bi zaradi 

razkritja posameznih osebnih posatkov, ali celotne identitete priče, nastala resna 

nevarnost za njeno življenje ali telo, lahko sodišče za zaščito določene priče odredi 

enega ali več zaščitnih ukrepov (npr. določitev psevdonima priči).36 

Kriminalne združbe se z vsakim kazenskim postopkom zoper njihove člane v 

določeni meri seznanijo tudi s taktiko in metodiko policijskega preiskovanja, 

predvsem s taktiko in metodiko izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zaradi 

omenjenega stalno spreminjajo svoje načine delovanja, sporazumevanja, uporabe 

komunikacije ipd. Policijski preiskovalci brez pomoči posameznikov (informatorjev, 

registriranih virov), ki se že daljše časovno obdobje poznajo s člani določene 

kriminalne združbe, s klasičnimi metodami dela, kot tudi s prikritimi preiskovalnimi 

ukrepi, ne bi uspeli uspešno izvesti predkazenskega postopka zoper člane 

kriminalne združbe. V 155.a členu Zakona o kazenskem postopku je urejeno 

                                           
34 Zakon o kazenskem postopku – ZKP. Uradni list RS, številka 32/2012 z dne 4.5.2012, številka 

47/13 z dne 31.5.2013 in številka 87/14 z dne 5.12.2014.  
35 235.a člen Zakona o kazenskem postopku. 
36 240.a. člen Zakona o kazenskem postopku. 
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področje ukrepa tajnega delovanja. Tajni delavec je lahko policist, policijski delavec 

tuje države ali izjemoma, če izvedba tajnega delovanja drugače ni mogoča, druga 

oseba. Slednja je lahko tudi informator oz. registrani vir, ki ima ogromno prednost 

pri izvedbi t.i. prodora v kriminalno združbo, saj članom ni popolni neznanec, ki mu 

ne bi zaupali popolnoma ničesar. Pri izvrševanju ukrepa tajni policijski delavec ne 

sme izzivati kriiminalne dejavnosti.37 Enako določilo velja tudi za kriminalistično 

pridobivanje in vrednotenje informacij, se pravi za informatorja oz. registriranega 

vira.38 

V tem delu bi rad poudaril, da se je v Republiki Sloveniji kriminalistično 

obveščevalna dejavnost izvajala tudi pred sprejetjem strateških dokumentov EU in 

Republike Slovenije in zakonov, ki so posegli tudi na ureditev kriminalističnega 

zbiranja in vrednotenja informacij. Izvedba, se pravi taktika in metodika dela z viri 

in informatorji, je bila v preteklosti urejena z internimi akti, kot del izvajanja 

posebnih operativnih metod in sredstev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
37 155.a člen Zakona o kazenskem postopku.  
38 11. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije.  
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3. Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij 

Za uspešno preprečevanje, preiskovanje in zatiranje kriminalitete so potrebni 

verodostojni, zanesljivi in preverljivi podatki o posameznikih, ki izvršujejo ali 

pripravljajo storitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Občasno 

lahko te podatke nudijo oškodovanci ali občani, ki niso usmerjeni v zbiranje 

tovrstnih podatkov. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in zgledu podobnih oblik 

policijskega dela v tujini, ki temelji tudi na kriminalistično obveščevalni dejavnosti 

se je v Sloveniji pričel proces implementacije kriminalistično obveščevalne 

dejavnosti. Z uvedbo tega policijskega dela se je poseglo v ustaljene preiskovalne 

procese in organizacijsko kulturo v policiji. Usmerjeno zbiranje podatkov se izvaja s 

posamezniki, ki jih imenujemo informatorji in registrirani viri.  

3.1. Kriminalistična obveščevalna dejavnost 

V praksi ni splošne definicije kriminalistično obveščevalne dejavnosti. Nam znane 

definicije izhajajo predvsem iz standardov in prakse služb, ki se s tovrstno 

dejavnostjo ukvarjajo in so rezultat njihovega načina in metod dela, kot tudi iz 

strateških dokumentov in zakonov.  

V Resoluciji 2007-2011 je kriminalistična obveščevalna dejavnost označena kot 

proces zbiranja, vrednotenja, primerjanja, analiziranja in posredovanja podatkov, 

na podlagi katerega poteka odločanje in načrtovanje policijskih dejavnosti. 

V Resoluciji 2012-2016 je kriminalistično obveščevalna dejavnost definirana kot 

proces zbiranja informacij iz vseh zakonitih razpoložljivih virov, njihovo 

vrednotenje, vnašanje v informacijski sistem ter analiziranje z namenom 

zagotavljanja kriminalističnih obveščevalnih informacij za potrebe podpore 

načrtovanja policijskih dejavnosti in odločanja o policijskih ukrepih za 

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in ugotavljanje 

premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj. 

V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije je kriminalistično pridobivanje in 

vrednotenje in informacij proces zbiranja, vrednotenja in analiziranja osebnih in 

drugih podatkov o kriminalni dejavnosti fizičnih in pravnih oseb ter hudodelskih 

združb, na podlagi katerega se odloča in načrtuje naloge za preprečevanje, 
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odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni 

dolžnosti.39   

Nekoliko širše kriminalistično obveščevalno dejavnost označuje Mednarodno 

združenje šefov policij (International Association of Chiefs of Police - IACP). 

Kriminalistično obveščevalna dejavnost je policijska aktivnost, katere namen je 

zakonito zbiranje informacij iz vseh razpoložljivih virov ter njihovo analiziranje z 

namenom zagotavljanja taktičnih in strateških kriminalistično obveščevalnih 

informacij o obstoju, identiteti ter razpoložljivih sredstvih oseb in združb, ki so 

osumljene kaznivih dejanj, s čimer naj bi se izboljšalo preprečevanje in omejevanje 

kriminalitete ter lažje dosegalo cilje in prioritete, ki jih zasleduje policijska 

organizacija. Isto združenje označuje, kot končni produkt tega procesa, 

kriminalistično obveščevalni podatek, ki vsebuje združeno in analizirano 

informacijo, posredovano končnemu uporabniku s ciljem predvidevanja, 

preprečevanja ali nadzora kriminalnih aktivnosti.40 

Že iz samih definicij je razviden napredek zavedanja pomembnosti kriminalistično 

obveščevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. S kratkim opisom dejavnosti v 

Resoluciji 2007-2011 do širše zakonske ureditve.  

 

Kot je razvidno iz opisov je kriminalistično obveščevalna dejavnost aktivnost, ki 

zajema več faz delovanja različnih nivojev in področij policijskega dela. Že samo 

zavedanje pomembnosti dejavnosti je med policijskimi uslužbenci, tako policisti in 

šefi, velik napredek v Republiki Sloveniji. V tujih službah, ki že imajo tradicijo 

kriminalistično obveščevalne dejavnosti, si verjetno ne morejo predstavljati 

preiskave kaznivega dejanja brez uporabe kriminalistično obveščevalne dejavnosti. 

 

Več različnih tujih in domačih strokovnjakov, ki so avtorji del, v katerih je zajeta 

kriminalistično obveščevalna dejavnost, deli dejavnost v več stopenj, ki jih 

imenujemo obveščevalni ciklus. Obveščevalni ciklus vam v tej nalogi predstavljamo 

z vidika kriminalističnega inšpektorja specialista, ki vsakodnevno opravlja delo na 

področju omenjene dejavnosti.  

 

Uslužbenec policije (v nadaljnjem besedilu policist) se pri svojem delu večinoma 

vsakodnevno srečuje z izvori podatkov. Izvori podatkov so lahko človeški ali drugi 

                                           
39 11. Člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije.  
40 Dvoršek Anton, Frangež Danijela. Pomen strateške (kriminalistične) analitike za kriminalistično 

obveščevalno dejavnost. Slovenski dnevi varstvoslovja. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 

2011. 
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izvori podatkov (evidence, socialna omrežja ipd). Človeške izvore podatkov policist 

srečuje vsakodnevno pri svojem rednem delu (kontrola prometa, preiskovanje 

kaznivih dejanj itd.) v službi in tudi v prostem času. Idealno bi bilo, da bi policist 

pri kontaktu s takimi osebami prepoznal potencialni izvor podatkov oz. pri svojem 

rednem delu vedno skušal pridobiti obveščevalne podatke. Prepoznava izvorov 

podatkov je med drugim odvisna tudi od izkušenosti policista, usposobljenosti 

policista za kriminalistično obveščevalno dejavnost in samoiniciativnosti. V primeru, 

da policist prepozna izvor podatkov začne postopek pridobivanja izvora. 

Pridobivanje izvora podatkov pomeni tudi to, da se izvor podatkov zaveda, da 

policistu posreduje podatke o kriminalni dejavnosti fizičnih in pravnih oseb, 

namensko oz. s soglasjem. Izvori podatkov imajo za svoje početje različne motive. 

Najpogostejši motivi za njihovo sodelovanje so: koristoljubje, maščevanje, občutek 

pomembnosti, dobri odnosi s policistom (prijatelj, znanec policista). Policist vse 

pridobljene podatke preveri in analizira, v kolikor je to mogoče. Policist preveri 

podatke po obstoječih evidencah policije, drugih izvorih podatkov, drugih notranje 

organizacijskih enotah policije, drugih službah (carina, pošta, državno tožilstvo, 

finančna uprava itd.). Na omenjen način preverjene podatke nato vnese v evidenco 

operativnih informacij. Vsaka operativna informacija se vrednoti po Europolovem 

sistemu vrednotenja, znanega tudi kot 4x4 sistem vrednotenja. Po tem sistemu 

policist neodvisno vrednoti vira in vsebino informacije. 41 

Preverjeno, analizirano in ovrednoteno operativno informacijo policist nato 

posreduje uporabniku. Le-ta, glede na možnosti, operativno informacijo uporabi pri 

preiskovanju kaznivega dejanja, načrtovanju varnostne akcije, načrtovanju 

kontrole prometa, planiranju izvedbe prikritih preiskovalnih ukrepov ali na kakšen 

drug način.  

3.2. Kriminalistično analitična dejavnost 

Kriminalistično analitična dejavnost je poklic in proces, v katerem se za analizo 

podatkov uporablja niz kvantitativnih in kvalitativnih metod. Analitična dejavnost  

vključuje analizo kriminalitete in kriminalcev, žrtev kaznivih dejanj, motnje, 

kakovosti življenja, vprašanja varnosti cestnega prometa in notranje policijskih 

akcij. Rezultati podpirajo predkazenski postopek, preprečevanje kriminalitete in 

strategije za zmanjšanje kriminalitete. Kriminalistično analitična dejavnost  

                                           
41 Europol information management. Product and services. Dokument pridobljen na 

http://62.162.77.57/Uploads/Europol%20Products%20and%20Services-Booklet.pdf (15.5.2016). 
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vključuje vse vrste analize, opravljene v okviru represivnih in preventivnih ukrepov 

policije.42 

Pred reorganizacijo in uvedbo kriminalistično obveščevalne dejavnosti kot oblike 

dela kriminalistične policije so na policijskih upravah delovali oddelki za operativno 

analitiko. Na oddelkih so delovali kriminalisti, ki so opravljali analitično delo kot 

podoporno dejavnost vsem ostalim oddelkom na sektorjih kriminalistične policije. 

Kot najbolj pogosto obliko dela na oddelku za operativno analitiko naj izpostavimo 

analizo prometa komunikacij, prometa na transakcijskih računih, zbiranje in 

ugotovitev in spremljanje varnostne problematike na t.i. najbolj varnostno 

obremenjenih območjih (kriminalnih žariščih).  

3.3. Intelligence led policing – obveščevalno vodena policijska dejavnost 

Izraz Intelligence-led policing (obveščevalno vodena policijska dejavnost) izhaja iz 

Velike Britanije. V policijskem okrožju Kent se je ob sočasnem zmanjševanju 

policijskega proračuna povečalo število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem 

tatvin motornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da je manjše število storilcev odgovornih 

za večje število storjenih kaznivih dejanj. Z razporeditvijo interventnih in 

neinterventnih nalog so omogočili boljšo razporeditev in osredotočenost 

policijskega osebja v reševanje perečih problemov. Oddelki, ki so se ukvarjali s 

kriminalistično obveščevalno dejavnostjo so se lahko v večji meri posvetili 

konkretnemu problemu t.j. preiskavi premoženjskih kaznivih dejanj. Z usmerjenim 

delom jim je uspelo zmanjšati kriminaliteto za 24 odstotkov v treh letih.43  

Obveščevalno vodena policijska dejavnost se usmeri na konkretno problematiko. 

Ko je ta identificirana in ocenjena se lahko usmeri v preiskavo kaznivih dejanj in 

identifikacijo storilcev. Na ta način se doseže uspešen zaključek predkazenskega 

postopka zoper osebe, ki so kriminalno najbolj aktivne oz. z ozvršitvami kaznivih 

dejanj povzročijo veliko premoženjsko škodo ali pridobivajo veliko protipravno 

korist.    

                                           
42 Povzeto po International Association of Crime Analysts (IACA). Definition and Types of Crime 

Analysis, Standards, Methods, & Technology (SMT), Committee White Paper. Oktober 2014. 

(http://www.iaca.net/Publications/Whitepapers/iacawp_2014_02_definition_types_crime_analysis.p

df dne 17.5.2016) 
43 Povzeto po Peterson Marilyn. Intelligence-Led Policing: The New Intelligence Architecture. 

September 2005 (https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/210681.pdf) 
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Glavne koristi obveščevalno vodene policijske dejavnosti so44:  

- podpora in informiranost vodstva policije, 

- obveščevalno vodena policijska dejavnost pomeni prioriteni pristop k 

zatiranju kriminalitete, 

- preiskavo usmerja k storilcem (povratnikom) kaznivih dejanj, 

- ne stremi k rutinskim preiskavam kaznivih dejanj, 

- podatki so zanesljivi, preverljivi in omogočajo vodstvu, da se odloča pri 

strateših vprašanjih zatiranja kriminalitete. 

Ko se je zgoraj omenjen način policijskega načrtovanja, preprečevanja in 

preiskovanja kriminalitete v svetu že dodobra zasidral in hkrati pokazal dobre 

rezultate, se je v Sloveniji model obveščevalno vodene policijske dejavnosti šele 

pričel razvijati. Evidentno je, da je model vpisan v vseh glavnih strateških 

dokumentih Republike Slovenije, vendar je uporaba še daleč od tistega kar ta 

dejavnost potencialno ponuja.  

3.4. Temeljni pojmi kriminalistične obveščevalne dejavnosti 

Kot sem že omenil, bi bil termin kriminalistično obveščevalna dejavnost bolj 

primeren zakonski izraz kot kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, 

vendar smo in bomo v nalogi uporabljali oba termina. V spodnjih poglavjih bom 

obdelal temeljne pojme, s katerim se srečujem pri neposrednem izvajanju 

kriminalistično obveščevalne dejavnosti. Izvori obveščevalnih podatkov in 

informacij so v najširšem pomenu lahko materialne ali nematerialne entitete, ki 

vsebujejo ali posredujejo podatke, ki so pomembni za ustvarjanje popolne slike o 

predmetu opazovanja. Izvori podatkov se lahko delijo na človeške izvore (osebe, ki 

imajo informacijo o predmetu interesa), elektronske izvore (izvori podatkov na 

podlagi analiz elektromagnetnega signala komunikacijske ali nekomunikacijske 

narave), slikovne izvore (satelitske slike, street view) in javne vire (časopis, 

knjige). Kot temeljni pojem bomo predstavili človeške izvore podatkov. 

3.4.1. Pridobivanje in vrednotenje informacij 

Pridobivanje in vrednotenje informacij je proces usmerjanja, zbiranja, vrednotenja, 

obdelave, analiziranja in posredovanja podatkov o kriminalni aktivnosti 

posameznikov in kriminalnih združb, na podlagi katerega poteka odločanje in 

načrtovanje policijske dejavnosti, usmerjene k odkrivanju, preprečevanju in 

                                           
44 Povzeto po Ratcliffe Jerry. Intelligence-led policing. Roultledge, New York 2016. 
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preiskovanju kaznivih dejanj. Kriminalistično obveščevalni proces se stalno odvija in 

poskuša odgovoriti na t.i. zlata kriminalistična vprašanja: kdo, kaj, komu, kdaj in 

zakaj. Informacije, ki odgovorija na vprašanja kaj, komu, kdaj in kdo so ključnega 

pomena z operativnega in taktičnega nivoja in morajo omogočiti zbiranje dokazov 

za kasnješi uspešen predkazenski postopek in kasneje kazenski postopek. Za 

strateški nivo je najbolj pomemben odgovor na vprašanje zakaj. Odgovor je 

kritičnega pomena pri ugotavljanju in razumevanju razlogov zakaj je bilo storjeno 

določeno kaznivo dejanje in je v pomoč pri angažiranju katere policijske enote je 

potrebno usmeriti v reševanje oz. preiskavo konkretnega kaznivega dejanja.45 

Dobro organizirana dejavnost pridobivanja in vrednotenja informacij zmanjšuje 

večinoma pravilni pregovor, da so kriminalci vedno nekaj korakov pred policijo. 

Organizirane kriminalne združbe običajno izvršujejo kazniva dejanja, ki so jim težko 

dokazljiva in nemalokrat se kazenski postopki zoper njih ne zaključijo z obsodbami, 

temveč ravno nasprotno. Zaradi omenjenega je pridobivanje in vrednotenje 

informacij ključnega pomena pri dokazovanju kaznivih dejanj takim kriminalnim 

združbam.  

Pri kriminalističnem pridobivanju in vrednotenju informacij, ne gre za obveščevalno 

dejavnost, ki jo izvajata Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) in 

obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo (OVS). Metoda dela je 

podobna, vendar cilj ni pridobitev dokazov za namen kazenskega postopka.46  

3.4.2. Vir in informator 

 

Pridobivanje podatkov s pomočjo človeških virov imenovano tudi HUMINT (Human 

intelligence) je ena najstarejših metod uporabe virov oz. informatorjev v svetu. Pri 

angažiranju virov in informatorjev se pojavljajo različne metode. Delo z viri in 

informatorji je možno uspešno opravljati, če je vzpostavljen celovit sistem in 

strokovno usposobljeno osebje.  

 

Vir je oseba, ki policiji občasno in nenačrtno posreduje podatke in informacije, ki so 

pomembne za izvedbo nalog policije. Za vir velja, da je posredovanje informacij 

policiji o kaznivih dejanjih samoiniciativno in nenačrtno. Za informatorja pa velja, 

                                           
45 Povzeto po Čavkov Mitko, Gačanin Enes. Criminal intelligence – manual. DCAF, Ljubljana, 2014, 

str. 31-80. 
46 Povzeto po Žaberl Miroslav, Nunič Mile, Bobnar Tatjana, Ferenc Robert, Hudrič Gregor, Senčar 

Alojz. Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem. GV Založba, Ljubljana 2015, str. 63 in 

64. 
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da je posredovanje informacij in podatkov o kaznivih dejanjih in njihovih storilcih 

prikrito, zavestno, prostovoljno in usmerjeno, prav tako pa gre pri delovanju 

informatorjev tudi za daljše časovno obdobje.47  

 

V praksi obstajajo različna pojmovanja informatorja. Tako je informator oseba, ki 

za denar ali kakšno drugo korist uslužbencu policije posreduje informacije o 

kriminalnih aktivnostih. Posredovanje informacij je prikrito, stalno in prostovoljno. 

Informator ima dostop ali znanje o podatkih, ki koristijo policiji pri preiskovanju 

kaznivih dejanj.48  

 

Na podlagi spoznanj v praksi, sodne prakse in normativne ureditve lahko strnemo, 

da je informator polnoletna oseba, ki policiji prostovoljno in zavestno skozi daljše 

časovno obdobje posreduje informacije in podatke o kaznivih dejanjih, njihovih 

storilcih in o aktivnostih, ki kažejo na to, da posameznik ali kriminalna združba 

pripravlja storitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.  

 

Pri delu z viri in informatorji je treba biti posebno pazljiv na motive, ki vodijo 

človeške vire, da se odločijo za sodelovanje s policijo. Motivi človeških virov so 

različni. Najpogostejši so poštenje, koristoljubje in maščevanje. Zaznati motiv ob 

začetku sodelovanja s šloveškim izvorom podatkov je izredno težko. Po daljšem 

sodelovanju z virom oz. informatorjem pa strokovno usposobljen uslužbenec 

policije izlušči motive sodelovanja. Večinoma se pojavlja pri posameznih 

informatorjih kombinacija vseh treh najpogostejših motivov. S spoznanjem motiva 

se delo uslužbenca policije tudi olajša, saj bo vprašanja in usmerjenost vira oz. 

informatorja prilagodil njegovemu motivu. S tem bodo pridobljeni kvalitetnejši in 

obširnejši podatki, ki bodo koristni za nadaljnjo preiskavo.  

 

3.4.3. Operativna informacija 

 

Uslužbenec policije, ki pri svojem delu pridobi določene podatke o posamezniku, 

kriminalni združbi, kaznivem dejanju ali kakršnekoli druge koristne podatke za 

operativno delo policije, take podatke preveri in jih vnese v evidenco operativnih 

informacij. Evidenca operativnih informacij vsebuje podatke o ugotovitvah in 

delovanju policije v zvezi s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih ravnanj in 

                                           
47 Sodba Višjega sodišča v Kopru, številka Kp 9/2007 z dne 3.10.2007. 
48 Povzeto po Čavkov Mitko, Gačanin Enes. Criminal intelligence – manual. DCAF, Ljubljana, 2014, 

str. 31-80. 
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opravljanjem drugih policijskih nalog, vključno s fotografijami, avdio in 

videoposnetki.49  

 

V praksi to pomeni, da začetna operativna informacija vsebuje gole nepreverjene 

podatke, ki izvirajo iz izjave vira oz. informatorja. V nadaljnji fazi uslužbenec 

policije poskuša operativno informacijo nadgraditi s preverjanjem podatkov, ki jih 

je pridobil po razpoložljivih ostalih virih (evidence, javni viri ipd.) in jo dopolni s 

tako pridobljenimi podatki, ki potrjujejo podatke, ki jih je posredoval človeški izvor. 

Tako operativno informacijo uslužbenec policije vnese v evidenco operativnih 

informacij, kjer se ovrednosti po sistemu 4x4 in določi nivoje dostopnosti.   

 

3.4.4. Kriminalistično obveščevalni produkt 

 

Ključni kriminalistično obveščevalni produkti so v oblikah različnih dokumentov, ki 

omogočajo policijske aktivnosti, ki so primarno usmerjene po kriminalistično 

obveščevalni dejavnosti in se nanašajo na zmanjševanje kriminalitete in povečanje 

splošne varnosti. Kriminalistično obveščevalni produkt je rezultat sodelovanja med 

osebjem s področja kriminalistično obveščevalne dejavnosti in kriminalistično 

analitične dejavnosti. Informacija, ki jo uslužbenec policije pridobi pri 

kriminalistično obveščevalni dejavnosti, je analizirana, interpretirana in 

predstavljena s priporočili za izvajanje nadaljnjih aktivnosti. Kriminalistično 

obveščevalno produkcijo sestavljajo proces analize, ocene, interpretacije in 

integracije neobdelanih podatkov in informacij v gotov obveščevalni produkt z 

znanim in definiranim razlogom. Da bo kriminalistično obveščevalni produkt 

koristen za končnega uporabnika mora biti usmerjen na podlagi zahtev uporabnika, 

vsebovati mora zaključke na osnovi razpoložljivih podatkov ter mora biti razumljiv. 

V kolikor bo kriminalistično obveščevalni produkt sam sebi v namen oz. ne bo 

prilagojen zahtevam končnega uporabnika bo popolnoma neuporaben. 

Kriminalistično obveščevalni produkt nastane skozi celoten obveščevalni proces. 

Lahko je predstavljen ustno ali pisno. Produkti se pojavljajo kot opisni, 

obrazložitveni in predvideni. Opisni predstavljajo predvsem letna poročila (npr. o 

problematiki prepovedane droge, letno poročilo o organiziranih kriminalnih 

združbah, letno poročilo o kriminaliteti ipd.). Obrazložitvena analitična poročila nam 

dajo pojasnila zakaj je prišlo do nekega dogodka. V konkretnem primeru se opravi 

analiza primerov na določnem območju in v določenem času, s katero se skuša 

pojasniti ali je razbitje kriminalne združbe vplivalo na ponudbo in povpraševanje po 

                                           
49 6. Točka 125. Člena ZNPPol 
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prepovedani drogi. Predvidujoči se nanašajo na daljše časovno obdobje s ciljem 

predvideti dogodke.50  

  

                                           
50 Povzeto po Čavkov Mitko, Gačanin Enes. Criminal intelligence – manual. DCAF, Ljubljana, 2014, 

str. 35-80. 
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4. Kriminalistično obveščevalna dejavnost in kazensko 

procesno pravo 

 

Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se 

storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policija ukreniti vse potrebno, da se 

izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne 

pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki 

utegnejo biti dokaz, in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za 

uspešno izvedbo kazenskega postopka.51 

 

ZKP v prvem odstavku 148. člena določa aktivnosti policije v zvezi z odkrivanjem 

kaznivih dejanj in njihovih storilcev po tem, ko se izkaže verjetnost določene 

stopnje, da je storjeno kaznivo dejanje. V tej fazi policija zbira podatke in 

informacije, ki bi zadoščali, da se kazenski postopek sploh lahko začne. Spoznanja 

in podatki, pridobljeni s tako neformalno dejavnostjo policije, so podlaga za 

kazensko ovadbo in je od nje nemalokrat odvisen uspeh postopka. Ovadbo 

sestavijo, kadar rezultati zbranih obvestil utemeljujejo sum, da je neka oseba 

storila kaznivo dejanje. Podatki in informacije, ki jih v skladu s prvim odstavkom 

148. člena ZKP zbere policija, praviloma torej niso dokaz v kazenskem postopku, 

kakor tudi ta operativno-tehnična dejanja policije niso procesnopravna dejanja in 

zagotavljajo le podlago za začetek kazenskega postopka.52  

 

Kot sem že omenil pred tem, uslužbenec policije v okviru kriminalistično 

obveščevalne dejavnosti pridobiva podatke o kaznivih dejanjih in njihovih storilcih. 

Podatke preveri in analizira ter o ugotovitvah napiše operativno informacijo, ki jo 

vnese v evidenco operativnih informacij. Končni pisni izdelek - v tem primeru  

operativna informacija – ni priloga spisu, npr. kazenski ovadbi, ki jo poda policija 

na pristojno tožilstvo. O ugotovitvah oz. o zbranih obvestilih od informatorja pa so 

uslužbenci policije v praksi že pisali Uradne zaznamke. Več o tem v nadaljevanju.  

 

V Republiki Sloveniji imamo mešani kazenski postopek, ki je rezultat sinteze dveh 

nasprotujočih si tipov kazenskega postopka, inkvizitornega in akuzatornega. 

Mešani postopek se loči na dva temeljna stadija, in sicer pripravljalni postopek 

(preiskava) in glavno obravnavo (sodba in njena razglasitev). Pripravljalni postopek 

je v glavnem zasnovan po vzoru preiskave v inkvizitornem tipu. Postopek se začne 

na pobudo državnega organa, tožilca, ne glede na voljo oškodovanca, če oceni, da 

                                           
51 148. Člen Zakona o kazenskem postopku.  
52 Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 356/2002 z dne 27.5.2004. 
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je bilo storjeno kaznivo dejanje. Funkciji pregona in sojenja sta ločeni z namenom 

zagotoviti objektivnost organa, ki opravlja pripravljalni postopek. Namen preiskave 

je zbrati dokaze, na podlagi katerih je mogoče odločiti ali naj se zoper obdolženca 

vloži obtožnica ali pa naj se kazenski postopek ustavi, ter zbrati dokazno gradivo, o 

katerem se bo presojalo na glavni obravnavi. Dejstva v kazenskem postopku so 

predmet ugotavljanja in dokazovanja. Dejstva razdelimo na pravno odločilna 

dejstva, indice, kontrolna ali pomožna dejstva (pomembna dejstva) in ostala 

dejstva. V zakonu o kazenskem postopku sta uporabljena pojma pomembno 

dejstvo53 in odločilno dejstvo54. Pomembna dejstva prispevajo k zanesljivosti 

ugotavljanja odločilnih dejstev oz. k ugotavljanju dejanskega stanja. Pomembno 

dejstvo je vsako dejstvo, za katero sodišče meni, da je pomembno za razsojo. 

Odločilna dejstva so dejstva, na podlagi katerih se neposredno uporabi kazensko 

procesno in kazensko materialno pravo.55  

 

Posredne dokaze, ki z logičnim sklepanjem omogočajo spoznavanje pravno 

odločilnih dejstev, imenujemo indici. V kriminalistiki je splošno sprejeta naslednja 

delitev indicev:  

 

- časovni indici - indici pred dejanjem, indici med dejanjem, indici po dejanju, 

- indici, ki kažejo na kaznivo dejanje, storilca, 

- materialni, psihološki, v korist oz. škodo obdolženca.56  

 

S procesnopravnega stališča lahko delimo indice še na: 

- indice,ki so pridobljeni na procesno dopusten način in 

- indice, ki imajo zgolj spoznavni orientacijski pomen.  

 

Dokazovanje z indici je način ugotavljanja odločilnih dejstev. Poznamo tri temeljne 

metode indicialnega dokazovanja. Metoda akumulacije, metoda difundiranja in 

metoda eliminacije. Z vidika kriminalistično obveščevalne dejavnosti je pomembna 

metoda akumulacije, saj preiskovalci pri tej metodi iščejo in zbirajo tiste sumljive 

okoliščine, ki kažejo na kaznivo dejanje in storilca, pri tem pa ni pomembna 

količina indicev temveč njihova kakovost. Indici so zanesljivi le takrat, kadar gre za 

                                           
53 17. in 248. člen Zakona o kazenskem postopku.  
54 202., 364., 371., 373., 392., 394., 427., 450. člen Zakona o kazenskem postopku.  
55 Povzeto po Dežman Zlatko, Erbežnik Anže. Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 

2013. 
56 Darko Maver in soavtorji. Kriminalistika. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2004. 
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vzporedne sisteme indicev, ki so med seboj neodvisni in vsak zase neposredno 

dokazuje pravno relevantno dejstvo.57  

 

Ugotavljanje dejstev je najpomembnejša in najdelikatnejša naloga sodišča. 

Dejstva, ki jih ugotavljamo v kazenskem postopku, so kazenskopravno pomembna 

le pod pogojem, da ustrezajo resnici. Ugotoviti določeno dejstvo, v procesualnem 

pomenu besede, je na logičen in izkustveno sprejemljiv način trditi, da takšno 

dejstvo obstaja ali ne. V postopku ugotavljanja dejstev sodelujejo vsi temeljni in 

vzporedni procesni subjekti, ugotovi pa jih samo sodišče. Sodba je dokončna ocena 

sodišča o obstoju ali neobstoju določenih dejstev. V kazenskem postopku se 

ugotavljajo dejstva na dva načina. Neposredno (direktno) z lastnim opažanjem 

procesnega organa, ki vodi postopek in posredno (indirektno) z dokazovanjem. 

Dokazni postopek je postopek, v katerem sodišče izvaja dokaze z namenom, da 

ugotovi pravno pomembna dejstva. Postopek je predpisan z zakonom, izvaja se v 

tistih procesnih situacijah, v katerem naj se izvede določen dokaz in poteka v 

določeni obliki in določenih fazah. Faze dokaznega postopka so odkrivanje 

dokazov, zavarovanje dokazov, sprejemanje in izvajanje dokazov ter preizkus in 

ocena dokazov. Dokazno breme nosita upravičeni tožilec in subsidiarno sodišče 

(sodišče je subsidirano zavezano, da ugotovi vsa dejstva, ki obdolženca 

obremenjujejo ali razbremenjujejo). Kot dokazno sredstvo pa pride v poštev vse, 

kar je mogoče po pravilih logike obravnavati kot vir spoznanja resnice o obstoju 

kakšnega pomembnega dejstva v kazenskem postopku. V slovenskem kazenskem 

postopku velja načelo proste presoje dokazov. O prosti presoji dokazov govorimo 

takrat, ko sodišče ocenjuje izvedene dokaze v skladu s svojo logično in psihološko 

analizo, pri čemer ni vezano na nobena formalna dokazna pravila. Omenjeno 

načelo pa ni absolutno, saj je omejeno z dokaznimi prepovedmi opiranja sodne 

odločbe na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno določenih človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Sodišče mora navesti določno in popolnoma, katera 

dejstva šteje za dokazana oz. nedokazana ter iz katerih razlogov. Nedoslednost pri 

pisni obrazložitvi ima za posledico absolutno bistveno kršitev kazenskega postopka. 

Načelo proste presoje dokazov tudi pomeni, da sodišče ni vezano na dejstva, ki so 

bila ugotovljena v drugem sodnem postopku. Sodišče je vezano na dokazne 

prepovedi. Dokazne prepovedi zadevajo dokaze, pridobljene s kršitvijo ustavno 

določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi dokaze, pridobljene 

s kršitvijo določb Zakona o kazenskem postopku, če je zanje določeno, da se sodna 

odločba nanje ne sme opreti, in dokaze, pridobljene na podlagi takih nedovoljenih 

                                           
57 Povzeto po Darko Maver in soavtorji. Kriminalistika. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 

2004. 
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dokazov (sadeži zastrupljenega drevesa). Na takšne dokaze ni mogoče opreti 

sodne odločbe in se jih izloči.58  

 

Načelo proste presoje dokazov je neposredno povezano tudi z načelom materialne 

resnice. Sodišče in državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, morajo po 

resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe. 

Enako pazljivo morajo preizkusiti in ugotoviti, tako dejstva, ki obdolženca 

obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.59 Zakon o kazenskem 

postopku pojma resnice ne opredeljuje. Sodba je sprejemljiva le, če so bila 

objektivno ugotovljena vsa dejstva, na katera vežeta kazensko procesno in 

kazensko materialno pravo svoje posledice. Materialna resnica naj bi pomenila 

najvišjo stopnjo spoznanja resničnosti dejstev. Materialna resnica je tista, do 

katere je sodišče prišlo na podlagi proste presoje dokazov. Resnica je najvišja 

stopnja verjetnosti obstoja pravno relevantnih dejstev. Resnica v kazenskem 

postopku je relativna, ker zajema le del objektivne stvarnosti in ne njene celote, 

vendar pa je hkrati tudi absoultna, ker se mora ta del odražati počpolno, izčrpno in 

z gotovostjo. Če bi bila resnica absolutna, bi zanjo zadoščal zgolj en dokaz. Ker pa 

je relativna je zanjo potrebnih več dokazov, ker se z vsaki poveča stopnja 

verjetnosti. Podlaga za obsodilno sodbo v kazenskem postopku je zato le takšna 

resnica, ki je objektivna in subjektivna, relativna in absolutna ter konkretna.60  

 

4.1. Dokazni standardi 

 

Zakon o kazenskem postopku loči štiri različne stopnje verjetnosti, s katero morajo 

biti ugotovljena dejstva v kazenskem postopku. Imenujemo jih tudi dokazni 

standardi: 

 

- razlogi za sum, 

- utemeljeni razlogi za sum, 

- utemeljen sum, 

- subjektivna gotovost oz. prepričanje o resničnosti ugotovljenih dejstev.61  

                                           
58 Povzeto po Dežman Zlatko, Erbežnik Anže. Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 

2013. 
59 17. člen Zakona o kazenskem postopku. Uradni list RS, številka 32/2012 z dne 4.5.2012, številka 

47/13 z dne 31.5.2013 in številka 87/14 z dne 5.12.2014. 
60 Povzeto po Zlatko Dežman, Anže Erbežnik. Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 

2013. Načelo relativne resnice, 7. odstavek 364. člena Zakona o kazenskem postopku. 
61 Slovenska kazensko-procesna ureditev pojmovno dokazni standard pozna ampak ga ne 

poimenuje.  
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Dokazni standardi se nanašajo na stopnjo prepričanosti sodišča, da je zoper 

določeno osebo zbrana določena količina dokazov oz. da zoper njega obstaja 

določena verjetnost storitve kaznivega dejanja. V slovensko kazensko pravni 

ureditvi imajo dokazni standardi dvojen pomen. Uporabljajo se za označevanje 

določene faze kazenskega postopka ter za določanje višine dokaznega bremena 

policije ali tožilstva pri odredtivi posameznih preiskovalnih dejanjih. Pri slednji 

uporabi gre za vezanost dokaznih standardov na dovoljene posege v 

posameznikovo integriteto z določenimi preiskovalnimi dejanji. Z dokaznimi 

standardi se preprečuje, da bi država arbitrarno preiskovala in omejevala, kadar bi 

se ji to zdelo potrebno. Nekateri standardi se navezujejo na fazo kazenskega 

postopka. Dokazni standard razlogi za sum so značilni za predkazenski postopke, v 

katerem so aktivni organi pregona. Postopek preide v naslednjo fazo – fazo sodne 

preiskave, kjer razlogi za sum narastejo v dokazni standard utemeljen sum. Z le-

tem preide postopek z organov pregona v sodne roke. 62 

 

4.1.1. Razlogi za sum 

 

Kot je že bilo rečeno je dokazni standard razlogi za sum značilen za predkazenski 

postopek. »V predkazenskem postopku je predvsem aktivna policija v sodelovanju 

s tožilstvom. Razlogi za sum so najnižji dokazni standard, ki ga pozna naša 

zakonodaja. Ureja najzgodnejše delovanje policije pri odkrivanju kaznivih dejanj in 

njihovih storilcev.«63  

 

Tej stopnji dokaznega standarda je zadoščeno že, če pride policija do obvestila, da 

je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. 

»Policija je na podlagi 148. člena dolžna in upravičena ukrepati, če so podani 

razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 

po uradni dolžnosti.«64 Policija mora ukreniti vse potrebno, da se storilec kaznivega 

dejanja izsledi, da se ta ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo 

sledovi kaznivega dejanja in predmete, ki utegnejo biti dokaz, zbrati vsa obvestila, 

                                           
62 Kovačič Blaž, Šugman Stubss Katja, Gorkič Primož, Mozetič Polona, Brvar Bogomil, Aleš Završnik. 

Dokazni standardi v kazenskem postopku. Raziskava. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 

Ljubljani. Ljubljana, 2008, stran 33-36. 
63 Kovačič Blaž, Šugman Stubss Katja, Gorkič Primož, Mozetič Polona, Brvar Bogomil, Aleš Završnik. 

Dokazni standardi v kazenskem postopku. Raziskava. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 

Ljubljani. Ljubljana, 2008, stran 36. 
64 Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-25/95 z dne 27.11.1997, točka 53. 
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ki utegnejo biti koristna za izvedbo kazenskega postopka, smejo opraviti pregled 

prevoznih sredstev, potnikov, prtljage, omejiti gibanje, osebe fotografirati, jemati 

prstne odtise, bris ustne sluznice, zaslišati osumljenca itd.65 

 

Ne zadoščajo za uvedbo formalnega kazenskega postopka, dopuščajo pa že 

določene posege v človekove pravice.66  

 

4.1.2. Utemeljeni razlogi za sum 

 

»Utemeljeni razlogi za sum pomenijo višjo stopnjo suma od razlogov za sum in se 

po kvaliteti in kvantiteti zbranih podatkov in njihovi preverljivosti v veliki meri 

približujejo utemeljenemu sumu.«67 Dokazni standard je bil uveljavljen z novelo 

Zakona o kazenskem postopku leta 1998. Ustavno sodišče Republike Slovenije je 

pred tem razveljavilo člene od 150 do 156 Zakona o kazenskem postopku. Členi so 

se nanašali na prikrite preiskovalne ukrepe, katerih odreditev se je nahajala med 

dokaznima standardoma razlogi za sum in utemeljenim sumom.  

 

Dokaznemu standardu utemeljenih razlogov za sum mora biti zadoščeno v primeru 

preiskovalnih dejanj, ki jih opravlja policija (npr. hišna in osebna preiskava). 

Vrhovno sodišče v sodbi številka I Ips 333/2005 z dne 3.11.2005 opisuje, da 

morajo biti razlogi, ki so podlaga za ugotovitev utemeljenih razlogov za sum, 

izkazani tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. 

Razloge oziroma okoliščine, s katerimi se utemeljuje sum, da je določena oseba 

storila kaznivo dejanje, je potrebno konkretizirati in določno izraziti v tolikšni meri, 

da razumnega človeka prepričajo v obstoj suma, po drugi strani pa omogočajo 

sodno presojo. Takšna sodna presoja ni mogoča, kadar se utemeljen sum ali 

utemeljeni razlogi za sum vzpostavijo samo na podlagi splošnih, verjetnostnih 

okoliščin, ki same po sebi ne pomenijo niti ne nakazujejo na obstoj kakršnegakoli 

kaznivega dejanja. 

 

 

 

                                           
65 148. in 149. člen Zakona o kazenskem postopku. Uradni list RS, številka 32/2012 z dne 4.5.2012, 

številka 47/13 z dne 31.5.2013 in številka 87/14 z dne 5.12.2014. 
66 Povzeto po Dežman Zlatko, Erbežnik Anže. Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 

2013. 
67 Sodba Vrhovnega sodišča RS, številka I Ips 333/2005 z dne 3.11.2005. 
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4.1.3. Utemeljen sum 

 

Dokazni standard utemeljen sum je osrednji dokazni standard. Je tista stopnja 

artikulirane konkretne in specifične verjetnosti, da je določena oseba storila 

kaznivo dejanje. Dokaznemu standardu mora biti zadoščeno, za uvedbo sodne 

preiskave in s tem za formalni začetek kazenskega postopka, zoper določeno 

osebo. »Na stopnjevanje verjetnosti oziroma suma zakonodajalec navezuje pravne 

posledice: medtem ko jih razlogi za sum še nimajo, se na obstoj utemeljenega 

suma - ko je zbrano dovolj specifičnih in artikulabilnih dokazov, obvezno navezuje 

uvedba sodnega preiskovalnega postopka. Utemeljen sum mora biti že rezultat, ki 

je do določene mere preverjen in hkrati preverljiv - dokumentiran do take mere, da 

omogoča preizkus s strani sodišča, ki v okviru odločanja npr. o uvedbi preiskave 

odloča tudi o njegovem obstoju. Utemeljenost suma namreč ni predvsem 

spoznavno in verjetnostno vprašanje, ampak je most, preko katerega se prenaša 

pristojnost policije na sodišče, namen pojma pa je v sodni kontroli nad delom 

policije v predsodnem postopku.«68 

 

4.2. Uporaba operativne informacije/kriminalistično obveščevalnega 

produkta 

 

Večni problem uporabe operativne informacije je predvsem bojazen 

kompromitacije izvora podatkov ter način procesuiranja operativne informacije, da 

zadosti dokaznemu standardu, ki se zahteva pri posameznih aktivnosti policije za 

zagotovitev dokaznih sredstev.  

 

Posamezniki, ki se ukvarjajo z izvrševanjem kaznivih dejanj, kakor tudi 

organizirane kriminalne združbe, predstavljajo nek zaprt krog ljudi, ki so pri 

izvrševanju različnih kaznivih dejanj sofisticirani in izredno previdni. Svoje 

dejavnosti ne obešajo ne veliki zvon, sodelujejo z osebami, ki so njim poznani 

(najprimerneje z osebami, s katerimi se poznajo že iz otroštva, sorodniki ipd.), ne 

uporabljajo komunikacijskih sredstev – telefonov in običajnih kanalov 

komuniciranja, uporabljajo prirejene in ponarejene dokumente, s katerimi 

najemajo stanovanja, ki jim služijo kot zatočišče oz. skrivališče ukradenih 

predmetov ali prepovedane droge. Nemalokrat so za dosego svojih ciljev t.j. 

pridobitve protipravne premoženjske koristi nasilni, uporabljajo različne metode 

ustrahovanja, izsiljevanja in drugih protipravnih ravnanj tudi zoper morebitne priče, 

oškodovance, očividce. Dokazovanje kaznivih dejanj omenjenim posameznikom in 

                                           
68 Odločba Ustavnega sodišča RS, številka U-I-25/95 z dne 27.11.1997, točka 53.  
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kriminalnim združbam je organom pregona zelo otežkočeno s klasičnimi metodami 

policijskega dela. S tem namenom policija uporablja prikrite preiskovalne ukrepe in 

intenzivneje v zadnjem obdobju tudi kriminalistično obveščevalno dejavnost, kot 

podporno dejavnost preiskovalcem.  

 

Z zgoraj opisanimi načini delovanja posameznikov in organiziranih kriminalnih 

združb prihaja čedalje bolj do izraza kriminalistično obveščevalna dejavnost, 

predvsem delo s človeškimi izvori podatkov (viri in informatorji). Podatki, ki jih 

pridobi policija v okviru kriminalistično obveščevalne dejavnosti, lahko uporabi na 

najrazličnejših nivojih odločanja ter na vseh področjih delovanja policije. Tako 

lahko podatke uporabi na področju preprečevanja kriminalitete, na področju 

preiskovanja kriminalitete, na področju prikritih preiskovalnih ukrepov ter na 

področju izvajanja nujnih preiskovalnih dejanj.  

 

4.2.1. Uporaba pri preventivni dejavnosti – preprečevanju kaznivih dejanj 

 

Narava policijskega dela je po tradicionalnem pristopu represivna in reaktivna 

(reagirajo na dogodek, ki se je že zgodil). Z uveljavljanjem t.i. v skupnost 

usmerjenega policijskega dela naj bi se filozofija delovanja policije spremenila. V ta 

namen so bili na policijskih postajah imenovani vodje policijskega okoliša69, ki so 

delo policista približali skupnosti, z njo sodelovali, se odzivali na konkretne 

probleme, ki so skupnost vznemirjali. Kot vsako spremembo sistema policije so tudi 

to spremljali organizacijski, kadrovski in vsebinski problemi. Z večletnim deficitom  

zaposlenih v policiji so enote postale močno podhranjene, zaradi česar so se 

policisti na terenu znašli pred dejstvom, da so postali popisovalci kaznivih ravnanj 

in ne preiskovalci. Policisti na območju Policijske uprave Ljubljana se letno srečajo 

z več kot polovico storjenih kaznivih dejanj na območju celotne Slovenije. Vodje 

policijskih okolišev, ki se v prvih vrstah srečujejo s problematiko na svojih okoliših 

so večinoma delovnega časa razporejeni za opravljanje drugih nalog. IZ 

omenjenega je razvidno, da projekt ni popolnoma zaživel, vsaj ne v takih 

razsežnostih kot je bil zasnovan.  

 

Prepečevanje kaznivih dejanj ni možno brez informacij, skoraj popolnega 

poznavanja varnostne situacije na določenem območju in analize. Kriminalistično 

obveščevalni produkt, ki zajema celotno analizo pridobljenih informacij o varnostni 

situaciji na določenem območju, podprto s statističnimi podatki, analizo preteklih 

                                           
69 V letu 1996 je bila izvedena reorganizacija slovenske policije na lokalni ravni. Vodja policijskega 

okoliša naj bi opravljal predvsem preventivne naloge.  
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kaznivih dejanj na določenem območju, bi v takih primerih bistveno pripomogel k 

odločitvam vodstva o relokaciji osebja in resursov. Take odločitve, bodisi na 

lokalnem bodisi na regionalnem območju, bi bistveno pripomogle k preprečitvi 

marsikaterega kaznivega ravnanja.  

 

Vzamimo na primer pridobitev informacije policije o organizirani kriminalni združbi, 

ki se na območju večjega mesta v Republiki Sloveniji ukvarja s tatvinami motornih 

vozil določenih znamk. Z analizo pridobljenih informacij, ki so bile primerjane s 

statističnimi podatki (številom tatvin motornih vozil določene znamke) in analizo že 

storjenih kaznivih dejanj (čas storitve, kraj storitve, način storitve) so bili 

ugotovljeni določeni vzorci izvrševanja kaznivih dejanj. Kriminalistično obveščevalni 

produkt, ki vsebuje priporočila za nadaljnjo proaktivno delovanje policije, bi tako 

bistveno pripomogel k odzivanju na konkreten problem v skupnosti. Že z načinom 

nočne kontrole območij, ki so bili, v kriminalistično obveščevalnem produktu, 

označeni kot najpogostejši kraji storitve kaznivega dejanja tatvine (tatvine 

motorega vozila), bi preprečili marsikatero kaznivo dejanje.  

 

Preventivna dejavnost pa seveda gre z roko v roki z represivno dejavnostjo policije. 

Če se navežemo na prejšnji predstavljeni primer uporabe kriminalistično 

obveščevalnega produkta v preventiven namen je popolnoma jasno, da je enak 

produkt namenjen tudi odkritju oz. prijetju storilcev kaznivega dejanja na kraju ob 

storitvi.  

 

4.2.2. Uporaba pri preiskavi kaznivih dejanj 

 

Ena izmed temeljnih nalog policije je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 

kaznivih dejanj. V letu 2015 so policisti na območju celotne Republike Slovenije 

obravnavali 68.810 kaznivih dejanj. Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija, 

znaša 10.475. Policija je preiskala 52% kaznivih dejanj.70   

 

4.2.3. Uporaba pri preiskovalnih dejanjih policije  

 

Pri preiskovalnih dejanjih policije se bomo osredotočili na izvedbo oz. pripravo 

hišne preiskave, kot nujnega preiskovalnega dejanja. V Zakonu o kazenskem 

postopku je v 214. členu določeno, da se hišna preiskava sme opraviti, če so 

podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. 

                                           
70 Poročilo o delu policije za 2015. MNZ. April 2016.  
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Kumulativno je podan tudi pogoj verjetnosti, da se bo pri preiskavi zaseglo 

predmete, ki so pomembni za nadaljnji kazenski postopek oz. prijelo obdolženca.  

 

V prejšnjih poglavjih naloge smo že opisali in opredelili dokazne standarde. Sodišče 

torej izda odredbo za hišno preiskavo, če je izkazan dokazni standard utemeljenih 

razlogov za sum in hkrati podana verjetnost, da se bodo pri hišni preiskavi našli 

npr. ukradeni predmeti ali prepovedana droga.  

 

Uslužbenci policije pri izvajanju pooblastil opravljajo tudi neformalna dejanja, s 

katerimi zbirajo obvestila in druge naloge v skladu s 148. Členom Zakona o 

kazenskem postopku. Ob opravi teh neformalnih dejanj uslužbenci policije lahko 

napišejo uradni zaznamek, ki je običajno priloga kazenski ovadbi. Pri opravljanju 

kriminalistično obveščevalne dejavnosti uslužbenci policije pridobijo določene 

podatke o različnih storilcih kaznivih dejanj oz. o samem kaznivem dejanju. Ni 

običajno, da bi uslužbenci policije o teh razgovorih napravili uradni zaznamek, ki bi 

povzel izjavo informatorja. Načeloma se tega uslužbenci policije ne poslužujejo, 

zaradi velike verjetnosti kompromitacije izvora podatkov. Ne glede na dejstvo, da 

se v kasnejšem kazenskem postopku običajno ne razkrijejo zaupni podatki o 

identiteti izvora podatkov, pa obstaja velika verjetnost, da bo obdolženec pri 

izbranih vprašanjih uslužbenca policije na glavni obravnavi sam ugotovil kdo je bil 

izvor podatkov.  

 

Iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije številka I Ips 78/2008 z dne 

18.12.2008 je razvidno, da v primeru, »ko ugotavlja sodišče obstoj utemeljenih 

razlogov za sum (kot pogoj za odreditev hišne preiskave) na podlagi 

informatorjeve izjave, ocenjuje njeno dokazno vrednost z dveh vidikov. Policija 

mora sodišču posredovati spoznavne vire, ki zadevajo okoliščine, ki so policiste 

prepričale, da je informator zanesljiv in njegova informacija resnična (subjektivna 

zanesljivost informatorja) ter okoliščine, ki kažejo, kako je informator prišel do 

posredovanih podatkov (objektivna resničnost obvestila). Policija sodniku tako 

opiše stvari, kot so: okolje informatorja, osebne lastnosti, ki mu omogočajo točno 

opazovanje in poročanje, družbeni položaj, sloves med drugimi, osebne veze z 

osumljenimi, okoliščine, ki nakazujejo odsotnost namena dati lažne podatke, pravi 

namen posredovanja informacij, pri čemer je popolnoma razumljivo, da ima pri 

tem pred očmi, da ne izda svojega vira. V primeru, ko policija v skladu z določilom 

prvega in drugega odstavka 148. člena ZKP zbira dokaze na podlagi 

informatorjevega obvestila, ko ni podatkov, na kakšen način je bila informacija 

pridobljena, je posebej pomembno, da informacija opiše kriminalno dejavnost tako 

podrobno, oziroma jo policija s podatki, pridobljenimi s svojim delovanjem po 
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drugem odstavku 148. člena ZKP, dopolni tako, da preiskovalni sodnik lahko oceni, 

ali sum temelji na bolj določni podlagi, kot je morebitno prehitro sklepanje 

obdolžencema nenaklonjenega okolja, hkrati pa je treba izključiti možnost, da se 

odredba za hišno preiskavo opira na dokazne vire, pridobljene na nedovoljen 

način. V zbranem gradivu bi policija morala navesti okoliščine, ki jih je pridobila s 

preverjanjem trditev informatorja in način, kako so bile te ugotovljene. To bi bile 

lahko le okoliščine, ki niso zgolj splošne narave, ampak so v povezavi z 

izvrševanjem kaznivega dejanja.«71 

 

Kot je razvidno iz obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča sama izjava informatorja 

še ne pomeni zadostnega dokaznega standarda, ki bi zadostil pogojem za izdajo 

odredbe o hišni preiskavi. Policija v praksi na podlagi take informacije zbira dokaze 

na različne načine s skladu s pozitivno zakonodajo. Običajno v primeru informacij o 

prodaji prepovedane droge poskuša opraviti več zasegov predmetov – v našem 

primeru prepovedane droge in na ta način nadgraditi in potrditi informacijo ter 

doseči potrebni dokazni standard kot pogoj za izdajo odredbe za hišno preiskavo. 

Nemalokrat se zgodi, da ima policija vse potrebne informacije, ki jih je pridobila s 

kriminalistično obveščevalno dejavnostjo (o storilcu in kaznivem dejanju), vendar 

brez ostalih ugotovljenih dejstev in okoliščin (npr. dokazov zbranih pri ogledu kraja 

kaznivega dejanja, ni zaseženih predmetov ipd.), ki bi zadostile potrebnim 

dokaznim standardom za opravo preiskovalnih dejanj (hišne preiskave).  

 

»Uradni zaznamek o razgovoru delavcev policije z informatorjem ni dokaz v 

postopku, temveč je le informacija, oziroma priloga ovadbe, na podlagi česar 

(poleg ostalih podatkov v ovadbi) preiskovalni sodnik odloča o obstoju 

utemeljenega suma, da je določena oseba storila kaznivo dejanje.«72 

 

4.2.4. Uporaba pri prikritih preiskovalnih ukrepih 

 

Prikriti preiskovalni ukrepi predstavljajo posebna pooblastila policije, s katerimi se 

intenzivneje posega v človekove pravice in temeljne svoboščine kot pri »običajnih« 

pooblastilih, zaradi česar je dokazni standard, kot pogoj za njihovo odreditev, na 

ravni utemeljenih razlogov za sum. Sodišče ugotavlja obstoj utemeljenih razlogov 

za sum na podlagi vseh dejstev (podatki, izjave in druge informacije), ki jih je 

policija zbrala v skladu s 148. členom Zakona o kazenskem postopku ter navedla v 

uradnih zaznamkih. Ta dejstva pa se morajo oz. jih je mogoče naknadno v 

                                           
71 Sodba Vrhovnega sodišča RS, številka I Ips 78/2008 z dne 18.12.2008. 
72 Sodba Vrhovnega sodišča RS, številka I Ips 351/2003 z dne 11.12.2003.  
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kazenskem postopku tudi preverjati. Pred odreditvijo preiskovalni sodnik ne izvaja 

dokazov, s katerimi bi preverjal resničnost dejstev, ki so navedena v predlogu 

državnega tožilca za odreditev ukrepov. Presodi samo ali iz tega zbranega gradiva 

izhaja zadosti indicev, da obstaja sum, da je osumljenec storil določeno kaznivo 

dejanje.73  

 

V zakonu o kazenskem postopku so kazniva dejanja, za katera je možno odrediti 

prikrite preiskovalne ukrepe, taksativno našteta. Dokazi, ki so pridobljeni z 

izvajanjem ukrepov, imajo procesno vrednost v nadaljnjem kazenskem postopku. 

Sodba torej lahko temelji na teh dokazih.     

 

Kriminalistično obveščevalna dejavnost ima v praksi velik pomen pri samem 

načrtovanju in izvedbi prikritih preiskovalnih ukrepov. Prikriti preiskovalni ukrepi 

pridejo v poštev, ko klasične metode preiskovanja niso dovolj učinkovite oz. sploh 

niso učinkovite pri preiskavi najhujših oblik kaznivih dejanj. V konkretnih primerih 

gre za dokazovanje organizirane kriminalitete, običajno z mednarodnim pridihom, 

pri čemer gre za kriminalce, ki so izkušeni in storitve kaznivih dejanj zelo dobro 

prikrivajo. Informacije, ki se pridobijo pri izvajanju kriminalistično obveščevalne 

dejavnosti in običajno pomenijo podatke o zadrževanju objektov preiskave, 

osnovne podatke o kriminalnih aktivnostih, načine izvajanja kaznivih dejanj, 

telefonske številke, ki jih uporabljajo za izvrševanje kaznivih dejanj, podatke o 

bivališčih, vozilih, partnerjih ipd. Nemalokrat so ključnega pomena za uspešno 

izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Naj omenimo še, da so ukrepi odrejeni za 

točno določen čas, z možnostjo podaljševanja. Zaradi že omenjene intenzitete 

posega v temeljne človekove pravice in svoboščine so roki zelo kratki (mesečni z 

možnostjo podaljšanja, vendar skupno ne več kot 36 mesecev).  

 

Eden izmed načinov izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov je tudi tajno 

delovanje. Tajno delovanje je urejeno v 155.a členu Zakona o kazenskem 

postopku. V drugem odstavku tega člena je določeno, da je tajni delavec lahko 

izjemoma tudi druga oseba, ki ni policist naše ali tuje države. V takih izjemnih 

primerih je dovoljena tudi uporaba informatorja kot tajnega delavca, kar se je v 

praksi že storilo. Prednost pri tem je, da infomatorja kriminalna zdužba že pozna, 

mu zaupa (seveda je to odvisno od položaja v združbi), zaradi česar obstaja velika 

verjetnost pridobitve kvalitetnejših podatkov in dokazov, ki so potrebni za uspešno 

izvedbo predkazenskega postopa in kasneje tudi kazenskega postopka. Slabosti 

                                           
73 Povzeto po mag. Horvat Štefan. Zakon o kazenskem postopku s komentarjem. GV Založba, 2004, 

stran 323-327.  
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omenjenega načina pa se kažeta v tem, da v konkretnem primeru ne gre za 

policista in seznanitev informatorja s taktiko in metodiko dela tajnega delovanja.  

 

4.2.3.1. Razlike in podobnosti med virom/informatorjem in tajnim policijskim 

delavcem 

 

Razmejitvena okoliščina med informatorjem in tajnim delavcem je odredba bodisi 

državnega tožilstva bodisi sodišča. V večini primerov obramba skuša prikazati, da 

se je tajno delovanje začelo že pred odredbo. V takih primerih je zelo pomembno, 

da informator ni s strani policije že prej voden in usmerjan z navodili v zvezi s 

pridobivanjem podatkov o konkretnih kaznivih dejanjih.  

 

Pri izvajanju ukrepa tajnega delovanja tajni delavec ne sme izzivati kriminalne 

aktivnosti kar enako velja tudi za informatorja ali registriranega vira.  

 

Kot sem že omenil v prejšnjem poglavju, je informator že vpet v neko kriminalno 

okolje in med temi osebami že obstaja zaupanje, dočim si mora tajni delavec – 

policist to zaupanje šele pridobiti. Omenjeno zahteva čas in verjetno tudi 

izvrševanje kaznivih dejanj. Velika dilema pri tem je dopustnost sodelovanja teh 

oseb pri storitvi kaznivih dejanj, da si pridobijo zaupanje kriminalne združbe. Po 

stališču Ustavnega sodišča RS mora biti pri zakonski ureditvi uporabe teh ukrepov 

meja med dovoljenim in nedovoljenim ravnanjem državnih organov opredeljena, 

sicer so vse varovalke zoper arbitrarno uporabo zakona neučinkovite.74 V zakonu ni 

določeno ali in katera kazniva dejanja bi smel storiti pri izvajanju ukrepa, da si 

pridobi zaupanje kriminalne združbe, v katero se želi vriniti. Informator in 

registriran vir ne smeta izvrševati kaznivih dejanj, ki bi posledično lahko pomenila 

pridobitev podatkov o osumljencih in kaznivih dejanjih. Tajni delavec pod 

vodstvom in nadzorom policije načrtno in kontinuirano zbira podatke o osumljencu 

in njegovi kriminalni dejavnosti. Tajni delavec pri tajnem delovanju prihaja tudi v 

neposreden stik z osumljenci. Tajni delavec po končanem izvajanju ukrepa izpove 

na sodišču kot anonimna priča vse, kar je slišal, dobil, dal ali vzel od osumljenca.75  

 

Če policija pridobi informacijo o kaznivem dejanju oz. storilcu od informatorja ali 

vira, ki ni policist in ni deloval pod vodstvom, koordinacijo ali po navodilih policije, 

                                           
74 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-272/98 z dne 8. 5. 2003. 
75 Povzeto po mag. Horvat Štefan. Zakon o kazenskem postopku s komentarjem. GV Založba, 2004, 

stran 349-350. 
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tako pridobljena informacija ni bila plod policijskega delovanja. V takem primeru ne  

gre za prikrito izvajanje tajnega delovanja. Tako pridobljen  podatek je zakonit.76  

 

Ker informator ni deloval pod nadzorom in po navodilih policije, torej kot tajni 

delavec policije, za svoje delovanje ni potreboval nikakršne odredbe. Informator 

brez nadzora in navodil policije le posluša odkrite in prostovoljne navedbe 

osumljenega, s čimer slednji tvega, da bo o tem izvedela tretja oseba (policija). 

Informator tudi ne zbira dokazov, kot jih tajni delavec.77  

 

Na kratko bi lahko strnili, da je meja med informatorjem oz. registriranim virom in 

tajnim delavcem včasih zelo zabrisana, saj gre pri zbiranju informacij o 

posameznikih in kriminalni združbi, v osnovi za enake metode in taktike zbiranja 

teh podatkov.  

  

                                           
76 Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. I Ips 235/2000 z dne 19.1.2007. 
77 Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 73/2008 z dne 19.6.2008. 



 

36 
 

5. Zaključek 

 

Za uspešno delo policije pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in 

dokazovanju kaznivih dejanj so vedno potrebne zanesljive in verodostojne 

informacije, ki so sestavni del kriminalistično obveščevalne dejavnosti. Kljub 

razvoju tehnologije ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju in pri preiskovanju 

kaznivih dejanj, je človek še vedno najboljši izvor informacij. Strokovno in zakonito 

ter varno zbiranje informacij je cilj kriminalistično obveščevalne dejavnosti, ki mu 

je potrebno ves čas slediti. V Republiki Sloveniji je dejavnost v razvijanju napram 

drugim državam EU, ki že imajo dolgoletno tradicijo na področju obveščevalne 

dejavnosti. Kljub temu je slovenska policija naredila velik korak naprej in se že 

kažejo dobre prakse predvsem pri preiskovanju kaznivih dejanj in izvajanju prikritih 

preiskovalnih ukrepov.  

 

Kriminalistično obveščevalni produkt ni posebej definiran v pozitivni zakonodaji 

Republike Slovenije. Uslužbenec policije, ki opravlja delo na področju 

kriminalistično obveščevalne dejavnosti, pri svojem delu z viri in informatorji 

običajno pridobi surove, neobdelane, neanalizirane podatke o določeni kriminalni 

aktivnosti združbe ali posameznika, ki se je bodisi že zgodila, bodisi se pripravlja na 

izvršitev. Velikega pomena je nadgradnja operativne informacije s pomočjo 

kriminalistično analitične dejavnosti. Popoln kriminalistično obveščevalni produkt 

zajema vse stopnje obveščevalnega procesa, ki zagotavljajo končnemu uporabniku 

(običajno preiskovalcem na terenu ali pa vodstvu policije za načrtovanje dela) 

prejem takih obdelanih podatkov, s priporočili ali brez, ki bodo omogočali 

kvalitetnejše kriminalistično delo.   

 

Neposredna uporaba takih podatkov na operativni ravni in posledično uspešna 

realizacija (prijetje storilcev pri storitvi kaznivega dejanja, pridobitev odredbe za 

hišno preiskavo, tajno delovanje itd.) nemalokrat pomeni nenamerno razkritje 

izvora podatkov. Glede na dejstvo, da so storilci kaznivih dejanj tudi nasilni, 

obstaja verjetnost maščevanja izvoru podatkov. Kaj to dejansko pomeni? Pomeni 

nastanek nevarnosti za življenje in telo osebe, ki je nudila pomoč policiji, pri 

preiskavi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Omenjena dejstva 

predstavljajo eno izmed perečih težav pri opravljanju kriminalistično obveščevalne 

dejavnosti. Policija mora v takih primerih opraviti vse potrebno, da se zavaruje 

življenje informatorja ali registriranega vira. Dejansko pa ni vse v rokah policije, 

temveč se mora tudi informator ravnati samozaščitno. Zgodilo se je in se še bo, da 
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je informator sam razkril sodelovanje s policijo širši javnosti. Ali pa se informator 

redno razkriva v tej vlogi ob posameznih postopkih policistov.   

 

Za delo z viri in informatorji je nujna strokovna usposobljenost uslužbencev 

policije, ki to delo opravljajo. V Republiki Sloveniji so bili v ta namen tudi 

ustanovljeni Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost na državnem nivoju 

in Oddelki za kriminalistično obveščevalno dejavnost na regionalnem nivoju. Kot 

vse službe v policiji v zadnjih letih so tudi omenjeni oddelki na policijskih upravah 

kadrovsko podhranjeni, vendar kljub temu delo poteka zelo uspešno in zakonito.  

 

Eden izmed bolj perečih problemov pri delu z viri in informatorji je pomanjkanje 

denarnih sredstev namenjenih povrnitvi stroškov in posledično nagrajevanju 

informatorjev in registriranih virov. Postopki dela in nagrajevanja so opisani v 

internih aktih policije, ki nosijo oznako interno. Glede na večletne izkušnje pri delu 

z viri in informatorji bi veljalo, da je pri večini posameznikov, ki se odločijo za 

pomoč policiji pri preiskovanju kaznivih dejanj, motiv koristoljubje. Namesto 

denarnega nagrajevanja bi se izplačalo misliti tudi v smeri morebitne možnosti 

izbrisa denarne kazni, ki jo je informator ali registriran vir dobil ob kršitvi cestno 

prometnih predpisov. V konkretnem primeru imamo v mislih seveda manjše kršitve 

npr. neuporaba varnostnega pasu, manjše prekoračitve hitrosti, ki bi pomenile več 

kot denarna nagrada.   

 

Kriminalistično obveščevalni produkt v praksi trenutno služi bolj kot podporni 

dokument preiskavi določenega kaznivega dejanja. Manj se ga poslužuje kot 

dokument, ki služi za utemeljevanje suma in za dosego dokaznih standardov, ki so 

potrebni za preiskovalna dejanja (hišno preiskavo) in s katerimi bi se pridobili 

dokazi, ki so pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Razlog, da se produktov ne 

uporablja v predkazenskem postopku je v tem, da obstaja bojazen, da bo 

identiteta informatorja v kazenskem postopku razkrita. Omenjeno dilemo bi lahko 

rešili z izpovedjo priče -  vodje informatorja, brez zaslišanja informatorja. Kljub 

temu pa bo vešč zasliševalec (odvetnik) lahko zastavljal taka vprašanja iz katerih 

odgovorov nanje bo moč izluščiti oz. ugotoviti identiteto informatorja ali pa vsaj 

zoožati krog.  

 

  

  

 

 



 

38 
 

6. Literatura in drugi viri: 

 

1) Čavkov Mitko, Gačanin Enes, Criminal intelligence – manual, DCAF, 

Ljubljana, 2014. 

2) Dežman Zlatko, Erbežnik Anže, Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, 

Ljubljana 2013. 

3) Dvoršek Anton, Potparič Damjan, Vzpostavitev proaktivno usmerjene 

kriminalističnoobveščevalne dejavnosti v državah Evropske unije, Revija za 

kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana 2010. 

4) Dvoršek Anton, Frangež Danijela. Pomen strateške (kriminalistične) analitike 

za kriminalistično obveščevalno dejavnost, Slovenski dnevi varstvoslovja, 

Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2011. 

5) mag. Horvat Štefan. Zakon o kazenskem postopku s komentarjem. GV 

Založba, 2004.  

6) Joint inquiry into intelligence community activities before and after the 

terrorist attacks of september 11, 2001. Report of the U.S. Senate select 

committee on intelligence and U.S. House permanent select committee on 

intelligence. December 2002. 

7) Kovačič Blaž, Šugman Stubss Katja, Gorkič Primož, Mozetič Polona, Brvar 

Bogomil, Aleš Završnik. Dokazni standardi v kazenskem postopku. 

Raziskava. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ljubljana, 

2008. 

8) Maver Darko, Rupnik Andrej, Selič Polona, Golja Janez, Trapečar Matej, 

Vidic Gorazd, Gerjevič Andrej, Udovič Bojan, Drobnič Katja, Majdič Jurij, 

Sablič Franc, Pezdir Gorazd, Garbajs Alenka, Klemenc Sonja, Žener Nataša, 

Keržan Dorijan, Kriminalistika, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 

2004. 

9) Peterson Marilyn, Intelligence-Led Policing: The New Intelligence 

Architecture, September 2005, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/ 

210681.pdf. 

10) Poročilo o delu policije za 2015. MNZ. April 2016.  

11) Ratcliffe Jerry, Intelligence-led policing, Roultledge, New York 2016. 

12) Žaberl Miroslav, Nunič Mile, Bobnar Tatjana, Ferenc Robert, Hudrič Gregor, 

Senčar Alojz. Zakon o nalogah in pooblastilih policije s komentarjem. GV 

Založba, Ljubljana 2015. 

13) Akcijski načrt Sveta in Komisije o izvajanju Haaškega programa za krepitev 

svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji. Uradni list EU, št. C 198 z dne 

12.8.2005. 



 

39 
 

14) Okvirni sklep sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi 

izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega 

pregona držav članic Evropske unije. Uradni list EU, številka L 386 z dne 

29.12.2006. - Poročilo o Sloveniji SN 1378/1/06 REV 1, Bruselj, 13. 3. 2006. 

15) Sklep sveta z dne 25. februarja 2010 o ustanovitvi Stalnega odbora za 

operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Uradni list EU, 

številka L 52 z dne 3.3.2010. 

16) Uradni list EU, številka C 53 z dne 3.3.2005.  

17) Uradni list EU, številka C 115 z dne 4.5.2010.  

18) Uradni list EU, številka C 306 z dne 17.12.2007. 

19) Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete za obdobje 2007-2011 

(ReNPPZK0711). Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007. 

20) Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 

za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16). Uradni list RS, številka 83/2012 z 

dne 6.11.2012.  

21) Zakon o kazenskem postopku – ZKP. Uradni list RS, številka 32/2012 z dne 

4.5.2012, številka 47/13 z dne 31.5.2013 in številka 87/14 z dne 5.12.2014.  

22) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Uradni list RS, številka 

15/2013 z dne 18.2.2013 in 25/2015 z dne 3.4.2015 (popravek). 

23) Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Uradni list RS, št. 

15/2013 z dne 18.2.2013 in 11/2014 z dne 11.2.2014. 

24) Zakon o policiji (ZPol). Uradni list RS številka 66/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 22/10, 26/11 – odl. US, 58/11.  

25) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-F). Uradni list 

RS, številka 78/06 z dne 25.7.2006.  

26) Pravilnik o zaščiti podatkov policije. Uradni list RS, 67/2014 z dne 19.9.2014. 

27) Pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije. Uradni list RS, št. 76/2013 

z dne 13.9.2013. 

Sodna praksa 

 

28) Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997. 

29) Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-272/98 z dne 8. 5. 2003. 

30) Sodba Vrhovnega sodišča RS I Ips 351/2003 z dne 11.12.2003.  

31) Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 356/2002 z dne 27.5.2004. 

32) Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 235/2000 z dne 19.1.2007. 

33) Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 73/2008 z dne 19.6.2008. 

34) Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 78/2008 z dne 18.12.2008. 

35) Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. Kp 9/2007 z dne 3.10.2007. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3053
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0900
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2713


 

40 
 

Elektronski viri 

 

36) Europol information management. Product and services. 

http://62.162.77.57/Uploads/Europol%20Products%20and%20Services-

Booklet.pdf (15.5.2016). 

37) International Association of Crime Analysts (IACA). Definition and Types of 

Crime Analysis, Standards, Methods, & Technology (SMT), Committee White 

Paper. Oktober 2014. http://www.iaca.net/Publications/Whitepapers/ 

iacawp_2014_02_definition_types_crime_analysis.pdf (17.5.2016). 

 

 

 

 


