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Vse pravice pridržane. 
 
Brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano repruduciranje, distribuiranje, javna 
priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v 
kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo 
v elektronski obliki. Tako ravnanje je, razen v primerih iz 46. in 57. člena Zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. 
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1. UNIFORMA 
 

Svojstven pečat zunanji podobi policije daje uniforma, čeprav vsi zaposleni v policiji niso 

uniformirani. Seveda se današnja uniforma močno razlikuje od oroţniške uniforme, 

straţniške obleke, deloma pa tudi od modrih 

uniform, ki so jih nosili miličniki po končani 

drugi svetovni vojni. Izginila sta sablja in noţ 

za pasom, ploščica s sluţbeno številko, ki so 

jo imeli straţniki in tudi še miličniki nekaj časa 

na pasu, čelada iz plute, prsnik iz jekla in 

usnja, epolete …  

Čas, potrebe policijskega dela in razvoj 

tekstilij je narekoval spremembe in 

prilagoditve uniforme oziroma njenih delov. 

Ne glede na različne uniforme, ki so jih varuhi 

reda nosili skozi čas, so morali biti vedno 

predpisano oblečeni in opremljeni, skratka 

urejeni. In to velja še danes! 

 

 

 

1.2 OROŽNIŠKA UNIFORMA 

 

Uniforme oroţnikov so bile v 20. letih prejšnjega stoletja iz sivoolivne čoje. Oroţniki so lahko 

nosili tudi civilno obleko, a le pri zbiranju določenih obvestil in če je tako določil 

predpostavljeni. Oroţniki, kaplarji in podčastniki so imeli samo eno uniformo, častniki pa so 

imeli več vrst uniform, paradno, slovesno, delovno, dvoje pokrival: t.i. šajkačo in šapko 

(kapo). Oroţniki so imeli samo šajkačo. K uniformi je sodila še bluza, dvoje vrst hlač – z 

navadnimi in gamašnimi hlačnicami, plašč in ogrinjalo. Za poletje jim je pripadala še poletna 

bluza, ki so jo nosili od maja do oktobra.  

 

Uniformo je dopolnjevala sablja oziroma noţ s pripadajočim pasom, opasnik (t.i. opasač), 

škornji ali čevlji (glede na vrsto hlač) in rokavice. Sabljo in noţ so vedno nosili na levi strani. 

»Policist v uniformi se mora vesti dostojno in varovati 

ugled policije ter skrbeti za urejen osebni videz, kar 

vključuje tudi primerno dolžino las, brade in brkov.« 

Uniforma slovenske policije 
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Predpis iz leta 1935 je to nekoliko spremenil, častniki in naredniki so sabljo še nosili na levi 

strani, noţ, skupaj s samokresom pa na desni. Uredba iz leta 1939 je uvedla še t.i. vojaško 

uniformo. 

 

1.2 MILIČNIŠKA UNIFORMA 

 

Med drugo svetovno vojno so bili narodni zaščitniki sprva oblečeni v partizanske uniforme, ki 

so jih počasi nadomeščale sivo-zelene oziroma svetlo rjave uniforme. Leta 1946 so miličniki 

(po koncu druge svetovne vojne se je narodna zaščita 

preimenovala v narodno milico) dobili prve modre 

uniforme, s čimer so se ţe po barvi razlikovali od vojske. 

Uniforme miličnikov so bile izdelane iz čoje, uniforme 

vodstvenega kadra pa iz kamgarna; vse pa izdelano po 

uredbi o obleki v jugoslovanski armadi, izdani 1946. leta. 

Uniforma se je kasneje nekajkrat spremenila. O 

spremembah je vse do leta 1974 odločal zvezni sekretar 

za notranje zadeve, od tedaj dalje pa republiški sekretar. 

Blago za uniforme se je spreminjalo skladno z razvojem 

tekstilij. Poleg tega so se spreminjali tudi posamezni kosi 

uniforme, ki so bili vse bolj prilagojeni opravljanju 

policijskih nalog v posameznem letnem času. Plašč iz 

teţkega blaga je zamenjal površnik s podlogo, kasneje so 

dobili tudi bundo, spomladi so nosili kratke vetrne jopiče, 

pa tudi puloverje ipd. Vsak miličnik je imel tri vrste 

uniforme: zimsko, letno in vojno uniformo. Njihov sestavni 

del sta bili običajno dve pokrivali – kapa s ščitnikom in titovka.  

 

Za opravljanje posebnih del in nalog so imeli še 

posebne uniforme oziroma so obstoječo 

uniformo dopolnili z dopolnilnimi deli. K posebnim 

uniformam so sodile uniforma posebnih enot 

milice, maskirna, planinska, smučarska, letna 

bela, usnjena, uniforma za opravljanje del na 

plovilih, letalska in uniforma posadke oklepnih 

vozil. Njihov kroj in barva sta bila prilagojena 

namembnosti.  
Uniforma prometnih miličnikov 

Kroj orožniške uniforme je bil precej 
podoben vojaški 
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Zaščitenost uniforme, položajnih oznak in simbolov  
 

Policisti lahko uniformo skupaj z dopolnilnimi deli in položajnimi oznakami 

nosijo le v skladu z njihovim namenom. Prepovedana je kakršnakoli 

reprodukcija ali uporaba uniform in oznak, ki bi bile po barvi, kroju, 

označbah nazivov in posebnih označbah enake oziroma podobne uniformiin 

položajnim oznakam ali simbolom policije. Državni organi, gospodarske 

družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in 

fizične osebe prav tako ne smejo reproducirati in uporabljati v prometu vozil, 

ki so po grafični podobi enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom 

policije. Vendar je uporaba policijske uniforme vseeno možna tudi za film, 

televizijo, gledališke predstave in druge javne nastope, vendar le, če to dovoli 

generalni direktor policije 

.  
 

1.3 POLICIJSKA UNIFORMA DANES 

 

Začetek devetdesetih let je z demokratizacijo in samostojnostjo prinesel tudi temeljito 

zunanjo preobrazbo slovenske policije, od uniforme, simbolov do nazivov. Pri njenem 

oblikovanju so upoštevali izkušnje in pripombe iz 

prakse, predloge delavcev, nasvete zunanjih 

strokovnjakov, standarde in uniforme evropskih policij. 

Tako je 1992 slovenska policija dobila uniformo, ki je 

ustrezala naravi njenega dela in zahtevam varstvapri 

delu.  

 

Leta 2000 je vladna uredba na novo podrobno 

opredelila uniformo, poloţajne oznake in simbole. 

Uniforma se po obliki ni veliko spremenila, toda 

potrebni sta bili njena posodobitev in dopolnitev, tako 

zaradi novih materialov kot zaradi prilagoditve naravi 

dela: na morju, v gorah ... Z njo pa se je slovenska 

policija po estetskih in funkcionalnih merilih pribliţala 

tudi videzu policistov drugih evropskih drţav. Iz več 

razlogov (zakonske in organizacijske spremembe, 

materialno- tehnični razvoj, 

 

 Uniformirani policisti lahko na podlagi odločitve vodje nekatere naloge opravljajo 
v civilni obleki, vendar v njej ne smejo opravljati dežurstva, intervencij ob kršitvah 

javnega reda, ogledov krajev prometnih nesreč, nalog, povezanih z urejanjem 

prometa, in mejne kontrole.  

Slovesna uniforma 
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praktičnost in racionalnost idr.) se je uniforma leta 2006 z novo uredbo spet malenkost 

spremenila. Z ukinjanjem nekaterih delov uniforme in uvajanjem novih so bili nadomeščeni in 

izločeni deli, ki več ne ustrezajo svojemu namenu.  

 

Policijska uniforma je zimska, poletna, delovna in slovesna, vsaka s svojimi specialnimi kosi 

oblačil in pokrival. Za opravljanje določenih nalog policisti nosijo tudi posebne uniforme, kot 

so maskirna, smučarska, letalska, uniformo policista motorista oziroma konjenika, uniformo 

za opravljanje nalog na vodnih plovilih …, ali uniformo le dopolnijo z dopolnilno opremo. 

Minister pa lahko na predlog generalnega direktorja predpiše druge posebne uniforme ali 

druge dopolnilne dele uniforme. 

 

 

V zadnjih letih se je povečal sprejem policistk v 

policiji. Ker opravljajo enake naloge kot 

policisti, se je pokazalo, da so nekateri deli uniforme, ki so bili uvedeni posebej za policistke, 

neprimerni. Zato policistke pri vsakdanjem delu ne nosijo več kril, ampak hlače, enako kot 

policisti pa bodo nosile tudi kapo s ščitnikom in čepico. Klobuk in krilo bosta za policistke 

ostala le še pri slovesni uniformi. Uvedena je tudi večja barvna enotnost posameznih delov 

uniforme, saj so se nekateri deli uniforme v preteklosti preveč razlikovali po barvah.  

 

V policiji se ob novih oblikah dela pojavljajo tudi potrebe po novih vrstah uniforme (zato je 

zdaj posebej uzakonjena kolesarska uniforma) in po ukinitvi ali bistvenem zmanjšanju 

nabave nekaterih nefunkcionalnih delov uniforme (deţni plašč, prehodno–zimski plašč, 

usnjen jopič). 

Več sprememb je bila deleţna uniforma specialne enote. Visoka raven strokovnosti in tudi 

varnosti pri opravljanju nalog zahteva vrhunsko usposabljanje in izpopolnjevanje ter tudi 

Kriminalisti so običajno v civilu, identificirajo se s 

službeno izkaznico. Če je zaradi narave nalog treba 
zagotoviti zunanja policijska obeležja, nosijo 

identifikacijski anorak, ki ima na hrbtu napis 
POLICIJA ali kriminalistični kombinezon. 

Uporabljajo lahko tudi druge dopolnilne dele 

uniforme, npr. neprebojno srajco in neprebojni jopič. 
Po zunanji podobi se od drugih ločijo tudi pripadniki 

specialne enote, katere javnost redko vidi brez maske 
čez obraz. Običajno svoje naloge opravljajo kar v 

delovni uniformi, ki je temno sive barve in s 

panterjem na desni rami. Tudi na slavnostnih 
sprejemih so nekaj posebnega, namesto kape s 

ščitnikom, ki sodi k slovesni uniformi, imajo temno 

modre baretke.  

Policista konjenika 
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vrhunsko osebno in zaščitno opremo. V skladu s tehnološkim razvojem in prizadevanji za 

zagotovitev standardov, ki so primerljivi tudi s tujimi policijami, so se uniforma specialne 

enote in poloţajne oznake deloma spremenile (drugačne barve zaradi posebnosti nalog). 

Uvedeno je tudi obvezno nošenje identifikacijske oznake policista nad desnim ţepom, 

namesto mnoţice simbolov dejavnosti in specialnosti, ki jih je opredeljevala prejšnja uredba 

in jih poleg uniformirane policije uporabljajo predvsem neuniformirani policisti in drugi delavci 

policije, pa so odslej na uniformi samo znaki uniformirane policije. Poleg teh bo ostal le še 

znak specialne enote, katere policisti nosijo tudi drugačno uniformo, tako po posameznih 

delih uniforme kot po barvi, kroju in materialu, skratka, celostna podoba policistov v specialni 

enoti se razlikuje od drugih uniformiranih policistov. 
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1.4 POLOŽAJNE OZNAKE NA UNIFORMI 

1.4.1 ČINI NA UNIFORMAH 

 

Oroţništvo in sprva tudi milica sta bili vojaško organizirani organizaciji in sta kot taki 

uporabljali čine. Rame častnikov oroţništva so po uredbi o obleki oroţništva, izdane leta 

1992, krasile naramke s srebrnimi zvezdicami, ki so označevale čin. Oroţnik je imel naramko 

povsem prazno, kaplar je imel eno zvezdico, podnarednik dve, narednik 2. razreda tri, prav 

tako narednik 1. razreda, vendar na rdečih naramkah. Oznake činov so bile sicer našite na 

bluzah in plaščih, na levem rokavu obeh je bil še deset centimetrov dolg in tri centimetre 

širok našitek, srebrne ali zlate barve. Prvega so nosili niţji, drugega višji častniki. Nečastniki 

so imeli na levem rokavu bluze in plašča prišit bel trak, v obliki obrnjene črke V. Vodja 

patrulje je imel en trak, namestnik komandirja dva, komandir pa tri takšne, centimeter široke 

trakove. 

 
Uredbi, izdani leta 1935 in 1939, sta prinesli nekaj novosti, na primer o kovinski 
kokardi s kraljevim monogramom, ki je krasila kapo častnika, medtem ko so imeli 

nečastniki na kapah kokarde brez kraljevskega monograma. Častniške epolete so 
postale zlate, čini so bili označeni s srebrnimi zvezdicami. Nečastniki so imeli rdeče 

naramke z rumenimi zvezdicami, višje podčastniške čine so označevali še z zlatimi 

trakovi na naramkah. Na splošno so se za nižji, nečastniški kader čini večkrat 
spreminjali in stare čine je bilo treba prevesti v nove, kar ni bilo tako neboleče, saj je 

bila na čine vezana tudi višina plače  

 

1.4.2 OZNAKE NA MILIČNIŠKIH UNIFORMAH 

 

Takoj po drugi svetovni vojni so bile v veljavi še oznake poloţajev iz vojne, ki so jih pripadniki 

narodne zaščite nosili na spodnjem rokavu uniforme, naramke pa so bile rdeče obrobljene. 

Ker je narodno zaščito zamenjala milica, je bilo treba spremeniti tudi nazive in poloţajne 

oznake. Uvedeni so bili čini, od niţjega vodnika do generala milice, ki so jih nosili na t.i. 

ruskih naramkah. Leta 1953 so jih zopet preselili na spodnji del rokava uniforme, leto kasneje 

pa je za oficirje veljalo, da imajo oznake činov na ovratniku. To je veljajo do leta 1963, ko so 

bile oznake v celoti prenesene na naramke. 

 

S prehodom milice iz zvezne v republiško pristojnost leta 1966 so bili čini odpravljeni. Zvezna 

uredba je določila nove funkcije: pripravnika, miličnika, komandirja oddelka, pomočnika 

komandirja ljudske milice, komandirja ljudske milice, inšpektorja in višjega inšpektorja, 

katerim je dve leti kasneje dodala še vodjo sektorja in namestnika komandirja. Funkcije niso 

zdrţale niti desetletje, saj jih je Slovenija leta 1974 spremenila s posebno uredbo, kar je 

posledica tudi nove organizacije dela. 
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Slovenska vlada, takratni izvršni svet, je leta 1981 izdala uredbo, s katero so bili uvedeni 

nazivi, ki jih je po šestih letih, vključno z označbami, zopet spremenila. Nazivi, za katere je 

moral miličnik izpolniti določene pogoje – izobrazba, opravljeni posebni izpiti, pozitivna ocena 

dela, brez disciplinskih ukrepov ipd., so bili razdeljeni v tri kategorije, in sicer v nazive za 

delavce milice s srednjo strokovno izobrazbo (niţji miličnik, miličnik, miličnik I. razreda, višji 

miličnik, višji miličnik I.razreda in samostojni miličnik), za delavce z višjo izobrazbo (niţji 

inšpektor, inšpektor, inšpektor I. razreda, samostojni inšpektor) in za tiste z visoko izobrazbo 

(inšpektor, inšpektor I. razreda, samostojni inšpektor, višji inšpektor, višji inšpektor I. razreda, 

glavni inšpektor in glavni inšpektor I. razreda). Označbe nazivov, zlatorumene našitke, v 

obliki pravega kota, in zvezdice, so delavci milice nosili na naramkah bluz, površnikov, 

plaščev in jopičev in na drugih delih uniforme, ki so bili primerni za nošenje označb nazivov.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Pripravniku miličniku sta se pridružila še pomočnik vodje varnostnega okoliša in vodja varnostnega 
okoliša. Tem so sledili pomočnik komandirja ter komandir oddelka milice in postaje milice. Po funkciji 

višji so bili inšpektor, višji inšpektor in načelnik milice. Po dveh letih so jih dopolnili še s funkcijama 
namestnika komandirja postaje milice in načelnika oddelka v upravi milice. S funkcijami so se 

spremenile tudi njihove oznake. Po novem je vsak miličnik dobil označbo glede na nalogo, ne glede na 

število službenih let.  
 

Za vodstvene delavce v republiškem sekretariatu za notranje zadeve in druge pooblaščene osebe 
organov za notranje zadeve je bilo določeno, da uniformo z označbami nazivov nosijo le ob neposredni 

vojni nevarnosti in v vojni, na vojaških vajah in po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Ob istih prilikah jo je nosil tudi republiški sekretar za notranje zadeve skupaj s svojim namestnikom in 
republiškem podsekretarjem načelnikom milice.  
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1.4.3 Z NOVIMI POLOŽAJNIMI OZNAKAMI V NOVO TISOČLETJE 

 

Kljub korenitim spremembam, ki jih je v naslednjih letih doţivela policija, tako v 

organizacijskem kot vsebinskem smislu, je nove poloţajne oznake dobila šele leta 2000, ki 

se na uniformah pojavijo šele naslednje leto; in sicer si sledijo od najniţjega do najvišjega: 

policist, samostojni policist, višji policist, niţji policijski inšpektor, policijski inšpektor, 

samostojni policijski inšpektor, višji policijski inšpektor, glavni policijski inšpektor, policijski 

svetnik, samostojni policijski svetnik, višji policijski svetnik, glavni policijski svetnik, namestnik 

generalnega direktorja in generalni direktor policije.  

 

Podlaga za poloţajne oznake je temno modre barve. Oznake policista do niţjega 

policijskega inšpektorja imajo temno obrobo, od policijskega inšpektorja naprej pa so 

obrobljene z zlato-rumeno obrobo. Od poloţaja je odvisno število šestkrakih zlato-rumenih 

zvezdic, ki se jim pri višjih nazivih pridruţi še simbol Triglava, prav tako v zlato-rumeni barvi. 

Poloţajno oznako generalnega direktorja in njegovega namestnika krasi še venec oljčnih 

listov. Na ramenski epoleti policista je izvezena ena zvezdica, glavni policijski svetnik ima 

Triglav in štiri zvezdice, generalni direktor pa venec oljčnih listov, simbol Triglava in dve 

zvezdici. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Položajne oznake se nosijo na ramenskih epoletah uniforme, na zimski vetrovki, 
dežnem plašču in anoraku pa se nosijo na traku na zgornjem levem žepu oziroma na 

levi strani oblačila v višini prsi  
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2. POLOŽAJNE OZNAKE IN SIMBOLI POLICIJE 
 

Uredba o uniformi, poloţajnih oznakah in simbolih policije, ki jo je sprejela Vlada Republike 

Slovenije leta 2006 določa tudi vsa geometrijska in likovna pravila poloţajnih in drugih oznak 

ter simbolov policije.  

 

Grafično so v nadaljevanju predstavljene najprej vse poloţajne oznake s propadajočimi 

pokrivali nato pa še oznake specialnosti, simboli ter znaki slovenske policije. Poleg ţe 

uveljavljenih znakov uredba na novo določa tudi znak urada za informatiko in 

telekomunikacije. 
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2.1 POLOŽAJNE OZNAKE V POLICIJI 
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2.2 ZNAKI POLICIJE IN GEOMETRIJSKO-LIKOVNA PRAVILA 
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3. VOZILA POLICIJE 

 

Policijski vozni park je raznolik. Od koles, motornih koles, belo-modrih patruljnih vozil,civilnih 

vozil, večjih in manjših intervencijskih vozil, specialnih vozil za opravljanje ogledov krajev 

prometnih nesreč in izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu, vozil 

za oglede krajev kaznivih dejanj, prevoz sluţbenih psov, prevoz ljudi in policijske opreme, 

terenskih vozil, specialnega vozila za prevoz varovanih oseb pa vse do oklepnega 

transporterja in vodnega topa. Za prevoz konj in plovil ima policija na voljo tudi ustrezne 

priklopnike.  

 

 

 

Zunanja podoba službenih vozil  

Seveda si danes ni mogoče predstavljati, 
da bi policija svoje delo opravila peš. 

Vozila, ki jih uporablja, so prirejena za 

opravljanje policijskih nalog, poleg tega 
imajo patruljna, intervencijska in 

terenska vozila ter zračna in vodna 
plovila posebne bele ali modre odsevne 

nalepke, na njih je napisano POLICIJA 

in so označena s simbolom uniformirane 
policije. Razen zračnih plovil so 

opremljena z napravami za dajanje 

svetlobnih in zvočnih signalov ter imajo 
registrsko tablico P (policija). Tovrstno 

tablico imajo lahko tudi civilna vozila 
policije. Glede na to, da so oznake 

prilagojene velikosti in tipu službenih 

vozil, bi težko rekli, da policijska vozila 

niso opazna.  

Po drugi svetovni vojni so bili redki miličniki, ki 

so imeli kolo, pa še te so bodisi podedovali od 

medvojne policije ali pa so jih pustile umikajoče 
se vojske. Kolo je bilo torej prvo prevozno 

sredstvo miličnikov, ki so svoje naloge večinoma 

še vedno opravljali peš. Sledila je uvedba 
motornih koles in t.i. mopedov, s katerimi so 

opremili predvsem enote prometne milice, sredi 
50. let so uporabljali predvsem domača motorna 

kolesa znamke Tomos-Puch. Avtomobili so bili 

redki, imeli so jih le v vodstvih, sredi 50. let pa 
so prometne enote dobile  

Fiatove džipe, imenovane kampanjole, ki so jih v 
70. zamenjali landroverji in še malo kasneje 

puchi. Med osebnimi vozili so v preteklosti 

prevladovali Fiatovi avtomobili in vozila Crvene 
zastave.  
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Policija pri svojem delu uporablja sluţbena vozila različnih proizvajalcev, med drugim 

znamke VW, Opel, Renault, Škoda, Nissan, Subaru, Citroen, Mitsubishi, Ford, BMW idr. 

Intervencijska vozila so večinoma znamke Citroen, med njimi je tudi nekaj Renaultovih in 

Mercedesovih. Motorna kolesa so 

izključno znamke BMW. Med vozili za 

posebne namene sta transportni 

oklepnik BoV-80 in vodni top. Terenska 

vozila so znamke Rover in Puch, slednji 

bo počasi izginil iz voznega parka. Med 

kolesi, ki jih uporabljajo policisti 

predvsem v urbanih središčih, kjer je 

delo z vozili praktično onemogočeno, 

prevladuje znamka Peugeot.  

 

Čeprav policisti kolesarji niso v 

standardni policijski uniformi, so v 

posebnih, za policijo prirejenih kolesarskih hlačah in s čeladami na glavah v javnosti mnogo 

bolj opazni in učinkoviti, predvsem pri preprečevanju tatvin in roparskih napadov v parkih, na 

trţnicah, na ulicah ... Zaradi tako rekoč neslišnega premikanja so prijeli ţe marsikaterega 

storilca, ki je poskušal ukrasti avtomobil, motorno kolo, kolo …  

 

Policija uporablja večinoma vozila srednjega kakovostnega razreda, a ima tudi nekaj boljših 

in draţjih vozil; seveda gre za manjše količine, kajti zaradi narave dela posameznih sluţb 

(Urad za varnost in zaščito) so potrebna tudi taka vozila. Kakšno vozilo policija kupi, je 

odvisno od tega, za katero sluţbo gre in za kaj ga ta potrebuje.  

 

Trend zadnjih let je tudi najem vozil oziroma leasing za določeno časovno obdobje. Nekatera 

najeta vozila se uporabljajo samo za določeno aktivnost, nekatera pa so v operativni uporabi 

daljši čas.  

 

 

 

 

Policist kolesar 



16 
 

 
 

Prevozna sredstva v številkah (na dan 1.1.2006):  

 

• skupno število prevoznih sredstev policije 2.192 

• število osebnih civilnih vozil 905  

• število osebnih policijskih vozil 551 

• število intervencijskih vozil 134  

• število terenskih vozil 273  

• število motornih koles 163  

• število kombiniranih vozil 165  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorno policijsko kolo BMW 1150RT 

z novim dizajnom v beli barvi in 

modrimi napisi ter izboljšanim ABS 

zavornim sistemom Vgrajene ima tri 

sisteme zvočnih znakov (siren), 
močnejši akumulator od standardnega 

ali dva akumulatorja z možnostjo 
direktnega priključka za polnjenje, 

ogrevana ročaja, delovna svetila na 

armaturni plošči in prostor za UKV 
radijsko postajo z ustrezno napeljavo, 

napravo za dajanje zvočnih in 
svetlobnih znakov, serijsko predviden 

prostor za shranjevanje opreme idr.  

21 novih motornih koles BMW 1150RT, ki so jih policisti 
dobili v uporabo leta 2006 
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4. PLOVILA 

 

Slovenska policija varuje naše teritorialno morje s tremi policijskimi čolni in sicer s patruljno 

reševalno ladjo P-111, gumijastim čolnom P-88 in najnovejšim hitrim patruljnim čolnom P-66.  

 

Ladja P-111 je dolga 19,86 metra, široka 5 metrov, teţka 44 bruto registrskih ton, poganjata 

pa jo dva dizelska motorja znamke MTU, vsak ima 1150 KW moči. Policijsko plovilo ima še 

dva pomoţna motorja znamke CUMMINS z močjo 24 KW ter dva generatorja znamke 

ONAN, moči 16 KW. Največja hitrost je 40 vozlov na uro. Plovilo je opremljeno z dvema 

radarjema, s satelitskim navigatorjem, elektronsko karto, globinomerjem, tiskalnikom ter 

magnetnima kompasoma. Ima tudi pomoţni gumijasti čoln z vgrajenim motorjem, moči 33 

KW. Poleg komandnega in strojnega prostora je na P 111 dnevni prostor, ladijska kuhinja, 

kabini s skupno štirimi leţišči, prostor za shranjevanje potapljaške in druge opreme ter 

prostora s sanitarijami. Skratka, ladja je urejena tako, da lahko posadka na njej, če je 

potrebno, tudi dalj časa biva. Krst policijske ladje je bil 21.6.1995 v koprski marini. 

 

Manjše plovilo je gumijast čoln z 

oznako P-88, katerega je slovenska 

policija nabavila maja 2000. Čoln, ki je 

dolg 7,49 metra, širok 2,33 metra in 

visok 1,1 metra ter teţak 2,66 bruto 

registrskih ton, ima dvotaktna 

Yamahina motorja BOTEX s 130 

konjskimi močmi. Največja hitrost, ki jo 

lahko razvije, je 45 navtičnih milj. 

Njegovi rezervoarji za gorivo sprejmejo 

4000 litrov bencina, kar je dovolj za 

najmanj 10 ur plovbe. S tem hitrim čolnom, na katerem je tudi radar z GPS in risalnikom, 

lahko pomorski policisti opravljajo naloge tudi v plitvejših območjih slovenske obale, saj je 

njegova velika prednost majhen ugrez, ki znaša le 40 cm. 

 

Čoln z nosilnostjo 1,5 tone upravljata policista, lahko pa sprejme tudi do 20 ljudi. Čoln je 

opremljen z modrimi lučmi, sireno, reflektorji ter seveda z napisom POLICIJA. Poleg ročice 

za upravljanje sta varovalni stikali za oba motorja, ki sta povezani z zapestjem vodnika čolna. 

Če med delovanjem motorjev vodnik pade s čolna, ob tem z vrvico, pritrjeno na zapestje, 

izvleče tudi stikali, ki prekineta delovanje in ustavita plovilo. 

 

Plovili P-111 in P-88 
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Najnovejše plovilo P-66 je policija kupila leta 2003. Plovilo je dolgo 13.66 metra (11 metrov 

meri vodna linija) in široko 3,6 metra. Njegov ugrez je en meter, maksimalna hitrost 51 NM/h, 

delovna hitrost pa 38 NM/h. Izdelano je iz aluminija 

(5083/6060/6061) in je sivo-modro bele barvne 

kombinacije. Vgrajen ima integrirani navigacijski 

sistem znamke CHARTWORK tip WINCHART 

ARPA, ki vključuje kompas, radar, GPS sprejemnik, 

ploter in globinomer ter druge naprave in potrebno 

opremo. Plovilo ima 2 motorja znamke MAN, vsak s 

588 kW moči. Reduktorji so znamke ZF, pogoni pa 

so izvedeni s površinskimi vijaki tipa ARNESON. 

Plovilo je dolgo 13.66 metra (11 metrov meri vodna linija) in široko 3,6 metra. Njegov ugrez 

je en meter, maksimalna hitrost 51 NM/h, delovna hitrost pa 38 NM/h. Izdelano je iz aluminija 

in je sivo-modro bele barvne kombinacije. Vgrajen ima integrirani navigacijski sistem znamke 

CHARTWORK tip WINCHART ARPA, ki vključuje kompas, radar, GPS sprejemnik, ploter in 

globinomer ter druge naprave in potrebno opremo. Plovilo ima 2 motorja znamke MAN, vsak 

s 588 kW moči. Reduktorji so znamke ZF, pogoni pa so izvedeni s površinskimi vijaki tipa 

ARNESON.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Najnovejše plovilo slovenske policije P-66 
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5. HELIKOPTERJI 
 

Policija del svojih nalog opravlja iz zraka, zato ima na voljo 4 helikopterje Agusta Bell, in sicer 

modela AB-206 JetRanger, helikopter srednje kategorije AB-212 za reševanje v gorah ter 

pomoč pri gradnji in oskrbi planinskih domov ter opravljanje drugih teţjih del na teţko 

dostopnih terenih, in helikopter AB-412. Za opravljanje nadzora drţavne meje slovenska 

policija uporablja tudi dva nova, sodobno opremljena, izvidniško patruljna helikopterja, ki s 

katerimi opravljala nadzor tako podnevi kot ponoči. Prvi t. i. »schengenski« helikopter je 

Letalska policijska enota dobila julija 2004 (znamke Agusta A109E), drugega, znamke 

Eurocopter EC 135 P2+, pa 20. septembra 2007. Policija ima tako šest helikopterjev, ki so 

nepogrešljivi tudi pri večjih nezgodah, naravnih katastrofah, pri iskanju pogrešanih ipd. 

Helikopterji slovenske policije so, razen zadnjih dveh, relativno stari, predvsem pa imajo za 

seboj veliko poletov in kilometrov.  

 

Prvi helikopter 206 Jet Ranger je policija dobila 1985, danes ima dva.Uporablja ju za 
opravljanje nalog, povezanih s prometno varnostjo, nadzorom meje, zavarovanjem prireditev, 

reševanjem v gorah. V njuni notranjosti je prostora za dva pilota in tri potnike. Jet Ranger leti s 

hitrostjo 226 km/h, porabi 90 l goriva na uro, s pomočjo kljuke pa prenese do 400 kilogramov 
tovora. V zraku lahko ostane 3 ure in takopreleti 550 kilometrov. Nanj je pritrjen videosistem 

LEO, ki omogoča snemanje dogajanja na tleh.  

 

 

 
Helikopter AB 212 S5-HPB, ki je bil 

kupljen leta 1979, sprejme dva pilota in 

trinajst potnikov. Dvigne se lahko do 

nadmorske višine 6.000 metrov, najvišja 

točka, na kateri še lahko lebdi, je 4.000 

metrov. Njegova največja hitrost je 220 

km/h, na uro pa porabi 250 do 300 litrov 

goriva. Vgrajen ima električni kabel z več 

metri pletenice, opremljen je tudi z 

instrumenti za letenje brez zunanje vidljivosti in iskalnim ţarometom. AB 412 S5-HPA je 

najnovejši helikopter slovenske policije. Poleg tričlanske posadke lahko sprejme še 12 

potnikov. Največja hitrost je 260 km/h, največja višina, ki jo lahko doseţe, pa je 6.100 

metrov. Z dodatnimi rezervoarji lahko v zraku ostane štiri ure. Namenjen je za reševanje v 

gorah, ob poplavah in iz gondol, visokih zgradb, za gašenje poţarov na prostem, kontrolo 

daljnovodov itd. Prvi helikopter slovenske policije AB 47/J-2A, trisedeţni helikopter s 

klasičnim batnim motorjem, s katerim je policija nadzirala cestni promet in drţavno mejo, si z 
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njim pomagala pri izsleditvi storilcev hujših kaznivih dejanj ter pri drugih operativnih nalogah, 

je danes v tehničnem muzeju Bistra. Iz uporabe je bil namreč umaknjen leta 1985.  

 

Novi helikopter Eurocopter EC 135 P2+  

je slovenska policija v operativno 

uporabo prevzela 19.10.2007 in s tem 

zaokroţila celoto policijske zračne flote. 

Stroški zanj in za usposabljanje pilotov  

so znašali 8,88 milijona evrov, financirali 

pa so se iz sredstev EU - 

schengenskega vira. 

 

Helikopter je opremljen s sodobno 

tehnologijo. Izdelan je bil v tovarni Eurocopter v Nemčiji in sodi v razred lahkih dvomotornih 

helikopterjev (ima dva motorja znamke Pratt&Whitney PW206B2; vsak 734 KM). Motorja 

poganjata togi štirikraki glavni rotor in repni rotor tipa fenestron, trup je preteţno sestavljen iz 

kompozitnih materialov, ima sodoben in pregleden kokpit, ki posadki omogoča odličen 

nadzor nad dogajanjem. Posadka helikopterja šteje 2 pilota in 6 potnikov, masa praznega 

helikopterja 1920 kg, največja vzletna masa 2910 kg, največja hitrost letenja 287 km/h, 

največja višina letenja 6100 m, pri največji masi pa 3300 m. Količina goriva je 568 kg in 

trajanje leta 3 ure. 

 

Helikopter Eurocopter EC 135 P2+ ima t. i. glass kokpit (sodoben kokpit, pri katerem so 

večfunkcijski monitorji prevzeli vlogo številnih klasičnih letalskih inštrumentov); NVG (Night 

vision goggles - helikopter je popolnoma prilagojen za uporabo očal za gledanje ponoči), ima 

SX-16 Night Sun (iskalno luč z visoko močjo), kamero + FLIR (kamero z veliko povečavo in 

infrardečim zaznavalom, ki omogoča opazovanje na večje razdalje ter opazovanje na podlagi 

razlikovanja temperaturnega sevanja podnevi in ponoči), downlink (brezţično povezavo za 

prenos slike iz zraka (preko antene) v bazo na tleh), zvočnike (megafon za nagovarjanje 

mnoţic iz zraka). 
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