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Povzetek letnega poročila za leto 2012
KVALITATIVNO RAZMIŠLJANJE, KVALITATIVNO IZOBRAŽEVANJE:
IZVAJANJE DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2012

Evropska policijska akademija (CEPOL) je v letu
2012 organizirala 112 dejavnosti, in sicer v obliki
usposabljanj, ki vključujejo nastanitev, in spletnih
usposabljanj. Ta celostni niz dejavnosti je prispeval
k temu, da je CEPOL uresničil cilj, ki si ga je zastavil,
in sicer, da bo mreža CEPOL delovala kot evropska
izobraževalna platforma na področju kazenskega
pregona in dosegla najvišjo raven mednarodne
odličnosti.
V primerjavi s prejšnjimi leti se je število kategorij
zmanjšalo zaradi zagotavljanja bolj poglobljenih
in trajnostno naravnanih dejavnosti. CEPOL je za
večino kategorij lahko ponudil portfelj dejavnosti,
ki je vključeval dejavnosti v učilnicah (tečaje,
seminarje in konference), e‑učenje (spletne
seminarje in module e‑učenja), skupne učne načrte
in evropski program policijskih izmenjav.
CEPOL je delovni program za leto 2012
pripravil skrbno in pri tem upošteval prispevke
zainteresiranih strani. Tako je bilo v letu 2012
izvedenih veliko novih dejavnosti, ki so bile
večinoma povezane z evropskim političnim ciklom,
pravzaprav je na njem temeljila skoraj tretjina vseh
dejavnosti. Dejavnosti so bile usklajene glede na
potrebe držav članic in drugih zainteresiranih strani,
kot so agencije Evropske unije. Tečaji, povezani s
temeljnimi in človekovimi pravicami, so vključeni
kot osrednji element skupne evropske kulture na
področju kazenskega pregona.
Nekatera področja dejavnosti so se v letu 2012
močno razvila. Mednje uvrščamo e-učenje in
evropski program policijskih izmenjav, kjer sta
se povečala tako udeležba kot število ponujenih
dejavnosti.

CEPOL je v okviru prizadevanj, da bi državam
članicam zagotovil orodja za učenje, usklajeval
dopolnitve šestih svojih skupnih učnih načrtov.
Dokončal je tudi priročnik za usposabljanje SIRENE,
ki je bil uporabljen pri tematskih dejavnostih v skladu
s konceptom usposabljanja izvajalcev usposabljanja.
Splošno zadovoljstvo s CEPOL-ovimi dejavnostmi
je še vedno visoko, saj je 93 % vprašanih navedlo,
da so z dejavnostmi, v katerih so bili udeleženi, zelo
zadovoljni ali zadovoljni.
CEPOL-ovo elektronsko omrežje (e‑Net) se je še naprej
uporabljalo kot platforma za podporo trajnemu
učenju. Od začetka delovanja e‑Neta se je število
njegovih uporabnikov močno povečalo, in sicer z 207
v letu 2007 na več kot 13 000 konec leta 2012.
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Dejavnosti usposabljanja
zajemajo:
• tečaje,
• seminarje,
• konference,
• spletne seminarje,
• module e-učenja.
Agencija poleg tega
zagotavlja skupni učni načrt za
usposabljanje strokovnjakov
v državah članicah in virtualne
baze znanja, s katerimi
spodbuja izkustvene skupnosti
k izmenjavi informacij.

POUDAREK NA UČENJU
CEPOL je v letu 2012 izvedel 112 dejavnosti usposabljanja in učenja, ki jih je
organiziral v sodelovanju z mrežnimi partnerji v državah članicah ali pa so jih
organizirali oni.
Izvedena usposabljanja so zajemala kar 12 kategorij, število udeležencev se
je v primerjavi s prejšnjimi leti še povečalo, stopnja zadovoljstva pa je vseeno
ostala nad 90 %.

Študijska področja
Dejavnosti v okviru političnega cikla
Udeležba v dejavnostih agencije CEPOL

Druge oblike organiziranega kriminala

7 000

Boj proti terorizmu

Število udeležencev
6 019

6 000

Gospodarski kriminal
Posebne tehnike kazenskega pregona

5 000

Sodelovanje na ravni EU

4 000

Upravljanje

3 000

4 206

Vprašanja človekovih pravic

2 134

2 042

2008

2009

2 280

2 000

Preprečevanje kriminala

1 000

Učenje in usposabljanje
0

Raziskave in znanost

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Mrežno
povezovanje

Prenos
znanja

Cilji

Strokovnjaki /
izvajalci
usposabljanja

Učenje in
vsebina

Organizacija

Splošno
zadovoljstvo

0%

2012

2011

2012

E-učenje

Stopnja zadovoljstva ob koncu usposabljanj v učilnicah

2011

2010

E-učenje agenciji CEPOL omogoča, da poveča
dostop do znanja glede ključnih vprašanj v zvezi s
sodelovanjem na področju kazenskega pregona.
Delovni program se je začel izvajati v letu 2011,
njegov glavni cilj v letu 2012 pa je bil, da CEPOL
dodatno razvije in obogati ponudbo e-učenja, kar
je v skladu s strateškim ciljem agencije, da dopolni
in olajša dostop do sistemov za e-učenje. Konec
leta 2012 je tako CEPOL-ova ponudba e-učenja
obsegala spletne module, spletne seminarje
in spletne izkustvene skupnosti. V letu 2012 so
dejavnosti e-učenja pritegnile več udeležencev
kot dejavnosti, ki se izvajajo v učilnicah
(3 628 udeležencev e-učenja v primerjavi
z 2 098 udeleženci usposabljanj v učilnicah).

Moduli e-učenja, ki so na voljo

Izkustvene skupnosti

• Kibernetska kriminaliteta

• Skupne preiskovalne skupine

• Europol

• SIRENE

• Nasilje na podlagi spola

• Okolje znanja v evropskem programu
policijskih izmenjav

• Schengen

CEPOL podpira naslednje platforme za
izkustvene skupnosti:

• CEPOL-ov pristop k spletnemu učenju
in usposabljanju

• Angleščina za policiste: virtualni
sprehod po policijski postaji

• V skupnosti usmerjeno policijsko delo
za preprečevanje radikalizacije in
terorizma (CoPPRa)

• Angleščina za policiste: etika in
preprečevanje korupcije
• Lizbonska pogodba

• platformo za operaterje SIRENE,
• platformo za izvajalce izobraževanja,
• platformo z bazami policijskega znanja
in dostopom do CEPOL-ovih spletnih
seminarjev,
• platformo za nacionalne kontaktne točke,
• platformo za upravljavce e-Neta,
• platformo za skupne učne načrte.

Raziskave in znanost
CEPOL si je zadal nalogo, da bo okrepil
prepoznavnost policijskih ved v Evropi ter
operativno policijsko dejavnost približal
akademskemu študiju in analizi. Agencija
se zaveda, da imajo znanost in raziskave
vse pomembnejšo vlogo pri usposabljanju,
izobraževanju in policijski dejavnosti – kamor se
prišteva tudi sodelovanje na področju kazenskega
pregona –, zato si je postavila za strateški cilj, da bo
postala baza znanja za kazenski pregon, pri čemer
se rezultati najnaprednejših znanstvenih raziskav
upoštevajo pri oblikovanju policijskih strategij,
raziskovalci pa so seznanjeni z zahtevami policijskih
delavcev po vsej Evropi.
V letu 2012 sta izšli dve številki biltena European
Police Science and Research Bulletin. Poleg tega je
École Nationale Supérieure de la Police s podporo
španskega ministrstva za notranje zadeve, nemške
in avstrijske policijske akademije in Interpola gostila
deseto letno konferenco o evropskih policijskih
raziskavah in znanosti. Udeležilo se je je več kot sto
raziskovalcev, znanstvenikov, ljudi iz prakse in vodij
izobraževanja na področju policijskega dela.

je v njem lahko sodelovalo skupaj 293 policistov in
strokovnjakov iz 25 držav članic ter sedem iz držav
ESP (evropska sosedska politika) in zahodnega
Balkana. Skupna stopnja sodelovanja v programu v
letu 2012 je znašala 92 %.
Program izmenjav je sestavljen iz dvostranskih
izmenjav visokih policijskih uradnikov,
strokovnjakov, izvajalcev usposabljanja in
poveljnikov ter iz skupinskih študijskih obiskov.
Izpolnjuje enega od osrednjih CEPOL-ovih ciljev na
področju razvoja evropske policijske kulture, saj se
z izmenjavami krepi spoštovanje različnih kultur,
odpravljajo predsodki in odstranjujejo ovire.

Program izmenjav za leto 2012: razčlenitev po dejavnostih
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CEPOL je nadaljeval spreminjanje programa
upravljanja, s čimer želi zagotoviti ciljno usmerjeno
in učinkovito upravljanje. Najpomembnejši rezultati
pri tem so nižji stroški upravljanja in več sredstev za
uresničevanje osnovne naloge agencije.
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Zaradi očitnega povečanja učinkovitosti agencije
CEPOL v zadnjih letih je agencija v letu 2012 dobila
dovoljenje za dodatna delovna mesta. Tako je lahko
ustanovila tri enote, s čimer je še okrepila svojo
organizacijsko zmogljivost.

Izvrševanje in upravljanje proračuna
Operativni proračun agencije CEPOL v letu 2012 je
znašal 8,45 milijona EUR.
Dodeljevanje proračunskih odhodkov za leto 2012
po naslovu
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Upravljanje sredstev

Zagotavljanje in spremljanje kakovosti
V letu 2012 so bile v agenciji CEPOL izvedene štiri pomembnejše revizije, vendar
v nobeni ni bilo ugotovljenih večjih pomanjkljivosti.
Agencija je že tretje leto uporabljala sistem pregledovanja rezultatov, pri
katerem povezuje uspešnost s strateškimi cilji in izvajanjem večletnega
strateškega načrta za obdobje 2010–2014. Opredeljeni so bili ključni kazalniki
uspešnosti za leto 2012, ki so se redno pregledovali, poročila pa so se pošiljala
višjim vodstvenim strukturam in upravnemu odboru. V letu 2012 se je uspešno
izpolnjevala večina ciljev in povsod se je kazal napredek v primerjavi z rezultati
iz leta 2011.

Naslov 1:
3 471 627 EUR
Naslov 2:
427 000 EUR
Naslov 3:
4 494 000 EUR

Celotna proračunska poraba,
izražena v odstotkih (*)
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(*) Odstotne vrednosti za leto 2012 temeljijo na začasnih podatkih
z dne 31. decembra 2012. Po pričakovanjih naj bi se postopno
zviševale v skladu s porabo prenesenih sredstev do konca leta 2013,
ko bo na voljo dokončna stopnja porabe.

Zbirni podatki:
• sprejet skupni učni načrt
• izvedene dejavnosti
• sprejeti moduli za e-učenje
• začetek izvajanja strateških pobud
• izveden pregled rezultatov PNZ
Letna proračunska poraba
(naslovi 1, 2 in 3)

N1: 95 %
N2: 95 %
N3: 80 %

N1: 100 %
N1: 97 %
N2: 99 %
N2: 96 %
N3: 91 %
N3: 79 %
(skupaj: 95 %) (skupaj: 88 %)
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