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 KOMUNICIRANJE V POLICIJI,

 KANALI,

 VSTOP NA DRUŽBENA 

OMREŽJA,

 FB,

 VIZIJA,

 OPERATIVNO DELO.



 Osnovna delovna področja policije:

 Kriminaliteta. 

 Javni red. 

 Cestni promet. 

 Mejne zadeve in tujci. 

 Varovanje oseb in objektov. 

 PODROČJE DELA POLICIJE JE 
TESNO POVEZANO Z 
ŽIVLJENJEM LJUDI.

 INFORMIRANJE,

 PREVENTIVNA DEJAVNOST,

 SVETOVANJE.

 DOSEGANJE RAZUMEVANJA,

 PODPORE, ZAUPANJA.

https://www.policija.si/index.php/sl/delovna-podroja/171-uprava-kriminalistine-policije
https://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/javni-red/preventiva
https://www.policija.si/index.php/sl/preventiva-/prometna-varnost-category-blog
https://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/mejne-zadeve-in-tujci
https://www.policija.si/index.php/sl/delovna-podroja/69999-varovanje-oseb-in-objektov


Policija, skladno z zakonom, javnost obvešča o zadevah s 

svojega delavnega področja, če s tem ne škodi opravljanju 

policijskih nalog ali upravičenim interesom drugih

(34. čl. Zakona o organiziranosti in delu v policiji)

Usmeritve za delo policije na področju odnosov z javnostmi:

. 
Ustava RS, 

Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, 

Zakon o kazenskem postopku (načelo nedolžnosti),

Zakon o medijih.

KZ, pravila v policiji…



KANALI:

 Neposredna komunikacija na terenu,

 Elektronska in telefonska vprašanja državljanov (policija@policija.si), 

 Spletna stran policije (www://policija.si),

 Twitter (od 2012),

 FB (od 2014),

 Instagram (od 2015),

 You Tube.



ZAČETKI DRUŽBENIH OMREŽIJ - TWITTER

Množične demonstracije med 2012 –

2014:

 demonstracije v obsegu, kot jih v  

Sloveniji dotlej nismo poznali.



 Izgredi,

 napadi na policiste,

 hude kritike Policije.







Preventivne akcije, nasveti, koristne informacije 







Pozitivne novice, smešne zgodbe, zgodbe o pogumnih policistih



Zanimivosti kot »ste vedeli«, zanimive zgodbe iz polic. vsakdana



Pozivi očividcem, informatorjem v primeru pogrešanih oseb



Zaposlitvene informacije



Znane osebnosti v naši družbi



Infografike



Kratke video vsebine



Nagradne igre



Objava kratkega videa po 

zaključeni iskalni akciji.

(fb - PU Kranj)

Krvavec, 17.11.2018.mp4


PREDNOSTI KOMUNICIRANJA 

PREKO FB

 POVEŠ KAR TI ŽELIŠ,

 NI „CENZURE“ OZ. „UREDNIŠKEGA IZBORA“ (kot pri medijih),

 HITRO DOSEŽEŠ CILJNO POPULACIJO,

 ENOSTAVNA PONOVITEV, OŽIVITEV POZIVOV, SPOROČIL, ….

 HITREJŠI-NEPOSREDEN ODZIV UPORABNIKOV,

 HITRO ŠIRJENJE (DELJENJE) INFORMACIJ MED UPORABNIKI,

 POZIV K UPORABI „URADNIH KANALOV“ ZA INFORMACIJE,

 (PRAVILOMA) NI ODGOVARJANJA NA PROVOKATIVNE KOMENTARJE.



VIRTUALNO OKOLJE IN

OPERATIVNO DELO POLICIJE

Še nekaj primerov iz prakse 



PRIMER 1

ISKANJE POGREŠANE OSEBE
(noveliranje ZNPPol)



PRIMER 2

IDENTIFIKACIJA IN POMOČ OSEBI S PSIHIČNIMI TEŽAVAMI 

“Pozdravljeni, s strani Univerzitetne psihiatrične klinike 

Ljubljana smo prejeli vaše zaprosilo za pomoč, v katerem 

med ostalim navajate, da živite v XXXXXXX. Da bi vam 

lahko kdorkoli učinkovito pomagal, potrebuje vaše 

kontaktne podatke. Če res živite v XXXXXX, predlagamo, 

da si zdravniško ali terapevtsko pomoč poiščete tam.

Če želite poiskati pomoč v Sloveniji, nam sporočite svoje 

osebne in kontaktne podatke.

Vse dobro,…..”



PRIMER 2 (nadaljevanje)

“Pozdravljeni,

ponovno vas pozivamo, da se odzovete in mi pošljete 

svoje kontaktne podatke, saj vam lahko pomoč 

pomagamo poiskati tudi v XXXXXXX.

Naj dodam, da ne bomo zlorabili vašega zaupanja.

lp,…”



PRIMER 2 (zaključek)

“Pozdravljeni,

hvala lepa za vašo pomoč. Zdaj se počutim veliko bolje, s pomočjo 

družine in prijateljev mi je uspelo preboleti svoje težave. Bilo je zelo 

hudo, a zdaj sem spet stabilen.

V primeru, da se moje stanje še enkrat poslabša, vam bom nemudoma 

poslal svoje kontaktne podatke.

Še enkrat hvala za pomoč, lep pozdrav....”



PRIMER 3

IDENTIFIKACIJA SUICIDNIH MLADOSTNIC



Družbena omrežja so naša realnost in nepogrešljiv del vsakdana.

Policija lahko uspešno deluje, le če je med ljudmi! 

Sledite Policiji  izplača se!

IZZIV:

- Doseči mlade!


