
Povzetek letnega 
poročila za leto 2014

Evropska policijska akademija (CEPOL) je agencija EU, 
namenjena usposabljanju policijskih uradnikov, zlasti krepitvi 
zmogljivosti evropskih organov kazenskega pregona za odziv na 
nove grožnje, s poudarkom na grožnjah z evropsko ali čezmejno 
razsežnostjo.

Portfelj dejavnosti agencije CEPOL je zasnovan v odziv na oceno 
groženj za varnost in potrebe držav članic. CEPOL pripravlja 
svoje učne dejavnosti v skladu s strateško usmeritvijo evropskih 
institucij.

Leto 2014 je bilo za agencijo polno izzivov. CEPOL ni le izpolnil 
zastavljenih letnih ciljev, temveč jih je celo presegel, in to kljub 
selitvi, zaradi česar se je delovna obremenitev v primerjavi 
z običajnim letom precej povečala.

Uspešno je uresničil svoj delovni 
program, saj je izvedel več 
dejavnosti od prvotno predvidenih. 
Pomembno je, da je razširil obseg 
svojega usposabljanja, s čimer je 
dosegel najvišjo raven udeležbe 
doslej. To povečanje udeležbe 
kaže na zanimanje za njegov 
letni katalog usposabljanj in 
pomen tega kataloga ter zavezo 
agencije za povečanje dostopa do 
usposabljanja.

Selitev v Budimpešto

CEPOL se je 1. oktobra 2014 preselil na nov sedež v Budimpešti. 
Celoten projekt je bil izpeljan v manj kot štirih mesecih.

Selitev je bila hitra, CEPOL pa se je uspel izogniti negativnemu 
vplivu ali prekinitvi izvajanja kakovostnega usposabljanja in je 
zagotovil neprekinjeno poslovanje.

Selitev v številkah

– 360 ključnih ukrepov, ki jih je treba obravnavati
– 4 meseci za izvedbo
– več kot 90 % istega osebja
– manj kot 1 milijon EUR za stroške selitve
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Izvajanje delovnega programa za leto 2014
Leta 2014 je agencija izvedla 125 različnih usposabljanj, ki se jih je 
udeležilo 10 322 strokovnjakov s področja kazenskega pregona.
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Letni delovni program za leto 2014 je bil pripravljen na podlagi 
prispevkov mreže in drugih deležnikov agencije. 
Tako so bile njene dejavnosti aktualne in ciljno usmerjene glede 
na potrebe držav članic in v skladu s strategijo notranje varnosti 
za Evropsko unijo.

Portfelj dejavnosti za leto 2014 je bil razčlenjen na enajst 
strateških prednostnih področij. Dejavnosti so zajemale 
različne tematike, od vodenja do tehnik kazenskega pregona, 
sodelovanja na ravni EU in gospodarskega kriminala. Cilj 
usposabljanj je bil olajšati izmenjavo znanja in dobre prakse ter 
prispevati k oblikovanju skupne evropske kulture kazenskega 
pregona.

Splošno zadovoljstvo z dejavnostmi agencije je ostalo visoko, 
pri čemer je 92 % udeležencev navedlo, da so bili z dejavnostmi 
zelo zadovoljni ali zadovoljni (94 % za rezidenčne tečaje, 91 % 
za spletne seminarje in 91 % za evropski program policijskih 
izmenjav).

Dejavnost Število udeležencev

Rezidenčni tečaji 2 098

Spletni seminarji 5 399

Spletni moduli 2 513

Programi izmenjave 312

Skupaj 10 322

Število udeležencev
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* V udeležbo so vključeni seminarji, tečaji, konference, moduli e-učenja, spletni seminarji in evropski program policijskih izmenjav.



Tečaji, seminarji in konference

Tečaji v številkah
– 71 izvedenih rezidenčnih dejavnosti
– 2 098 udeležencev
– 710 izvajalcev usposabljanja iz 34 držav ter 

24 organov EU in mednarodnih organov
– 94-odstotna stopnja zadovoljstva

CEPOL je skupaj izvedel 71 rezidenčnih dejavnosti (tečajev, 
seminarjev in konferenc), s čimer je presegel načrtovani cilj 
(70). Na njih je sodelovalo 2 098 udeležencev, kar je 8 % več od 
prvotno predvidenih (1 944), ter 710 izvajalcev usposabljanja iz 
34 držav (držav članic EU in tretjih držav), pa tudi 24 organov EU 
in mednarodnih organov. Stopnja udeležbe (udeležba glede na 
število predvidenih mest) je bila visoka (108 %).

Leta 2014 so bila skupaj 63 dejavnostim dodeljena nepovratna 
sredstva. Od tega je bilo 62 dejavnosti izvedenih, 1 pa je bila 
odpovedana. Leta 2014 je bilo v proračunu za dodeljevanje 
nepovratnih sredstev predvidenih 1 391 752 EUR, porabljenih pa 
je bilo 1 158 225 EUR.
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Evropski program policijskih izmenjav

Evropski program policijskih izmenjav v številkah
– 6 delov
– trajanje izmenjave – en teden
– 312 udeležencev iz 28 držav članic EU in 10 pridruženih 

držav

Leta 2014 je lahko v izmenjavah sodelovalo 312 udeležencev. 
Splošna stopnja zadovoljstva je bila 91-odstotna.

Evropski program policijskih izmenjav leta 2014 je zajemal 
šest delov: (1) splošni del za visoke policijske uradnike, (2) del 
za poveljnike, (3) del za izvajalce usposabljanj, (4) del za 
raziskovalce, (5) del za medagencijsko sodelovanje in (6) del za 
države evropske sosedske politike in države Zahodnega Balkana.

E-učenje

E-učenje v številkah
– 54 izvedenih spletnih seminarjev
– 23 spletnih modulov
– 7 912 uporabnikov spletnih seminarjev in spletnih 

modulov  
– 91-odstotna stopnja zadovoljstva

 

CEPOL poleg svojih rezidenčnih dejavnosti ponuja več orodij 
za e-učenje. Udeleženci lahko izbirajo med spletnimi moduli, 
spletnimi seminarji in platformami za spletne skupnosti. Ta 
orodja strokovnjakom kazenskega pregona omogočajo, da 
nadgradijo svoje znanje, si izmenjajo prakse ter razvijajo svoja 
znanja in veščine.

Povpraševanje po spletnem učenju je vse večje. CEPOL je 
leta 2014 izvedel 54 spletnih seminarjev, ki so skupaj privabili 
5 399 udeležencev. Od teh spletnih dogodkov jih je bilo 44 iz 
letnega delovnega programa, nadaljnjih osem jih je bilo 
izvedenih na podlagi začasnih potreb, dva pa sta bila vključena 
na rezervni seznam. Splošna stopnja zadovoljstva za spletne 
seminarje v letu 2014 je bila visoka, saj je znašala 91 %.

Do 31. decembra 2014 je imel CEPOL v svojem sistemu za 
upravljanje učenja v okviru elektronskega omrežja (e-Net) na 
voljo 23 modulov e-učenja, ki jih je obiskalo 2 513 uporabnikov.

Leta 2014 se je delavnosti e-učenja skupaj udeležilo 
7 912 uporabnikov (glej spodnjo preglednico).
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Orodja CEPOL za e-učenje za 
leto 2014

Število uporabnikov

Spletni seminarji 5 399

Spletni moduli 2 513

Skupaj 7 912
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Skupni kurikulum
Leta 2014 sta bila posodobljena dva skupna kurikuluma: 
o pranju denarja in trgovini z ljudmi. Upravni svet je leta 2014 
uradno sprejel štiri skupne kurikulume, od tega so bili trije 
posodobljeni leta 2013, tj. o trgovini z drogami, boju proti 
terorizmu in Eurojustu, eden, tj. o pranju denarja, pa leta 2014.

Raziskave in znanost

Raziskave in znanost v številkah
– 293 oseb, vključenih v LTRdb
– 1 600 objav v e-knjižnici

Leta 2014 se je precej povečalo število strokovnjakov, 
registriranih v zbirki podatkov o predavateljih, izvajalcih 
usposabljanja in raziskovalcih (Lecturers, Trainers and 
Researchers Database – LTRdb), tako jih je bilo do konca leta 
vpisanih 293. Strokovnjake so imenovale vse države članice EU, 
z nekaj izjemami, ter evropske agencije, kot sta EUROPOL in 
EMCDDA.

Leta 2014 sta bili objavljeni dve novi številki evropskega biltena 
za policijsko znanost in raziskave (European Science and 
Research Bulletin) (št. 10 in 11).

E-knjižnica je še naprej na voljo kot vir znanja za registrirane 
uporabnike omrežja e-Net, vanjo pa je bilo do konca leta 2014 
vključenih več kot 1 600 publikacij.

Skupni evropski magistrski študijski program
Skupni evropski magistrski študijski program je dvoletni 
magistrski študij, v katerem se upoštevajo delovne zaveze 
uradnikov organov kazenskega pregona. Zasnovan je tako, da 
uradnike organov kazenskega pregona dodatno usposablja 
o izvajanju in uporabi instrumentov EU, zlasti na področju 
policijskega sodelovanja v čezmejnih okvirih. To je prvi 
akademski program, ki ga podpira CEPOL.

V delovni skupini, ki je pripravljala konzorcijsko pogodbo 
za magistrski študijski program, je sodelovalo 12 delegatov 
policijskih akademij ter predstavniki univerz iz desetih držav 
članic EU. Pogodba je bila podpisana 9. decembra 2014. Prvi 
sestanek usmerjevalnega odbora magistrskega študijskega 
programa je potekal 10. decembra 2014. Akreditacijski 
postopek se je začel izvajati ob koncu leta 2014, pogodba 
o akreditaciji pa bo podpisana leta 2015. CEPOL bo prvi 
skupni evropski magistrski študijski program izvajal 
v obdobju 2015–2017.

Zunanji odnosi
Partnerstva so bila že več let ključ do našega uspeha. Agencija 
si je skupaj s partnerji mreže močno prizadevala spodbujati 
in uresničevati svoje delovne odnose z državami vzhodnega 
partnerstva in Zahodnega Balkana. CEPOL je posebno pozornost 
namenil sodelovanju s skupino agencij s področja pravosodja in 
notranjih zadev ter krepitvi odnosov s svojimi deležniki.

Zunanji odnosi v številkah

– 8 projektov za krepitev zmogljivosti, izvedenih 
s podporo agencije

– 9 sporazumov o sodelovanju s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami

– 10 delovnih dogovorov s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami

– 2 memoranduma o soglasju z mednarodnimi 
organizacijami

– 4 neuradni sporazumi o sodelovanju (2 v veljavi 
in 2 v pripravljalni fazi)

Bistveni dosežek agencije leta 2014 so bili delovni dogovori. 
CEPOL je enega podpisal decembra 2014 z Bosno in 
Hercegovino, dokončal je pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko 
republiko Makedonijo (do izmenjave pisem po spremembah, 
ki jih izvede Svet EU) ter začel pogajanja z ustanovami za 
usposabljanje v Srbiji, na Kosovu1, v Armeniji, Ukrajini in ZDA.

CEPOL je leta 2014 podprl osem projektov za krepitev 
zmogljivosti, ki so jih izvajale države članice EU ali mednarodne 
organizacije. Ti projekti so obsegali različne teme – od 
metodologij, ki podpirajo e-učenje, in usposabljanj o spolnem 
izkoriščanju otrok do civilnega kriznega upravljanja in drugih 
pomembnih policijskih tem.

1  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu 
z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi 
neodvisnosti Kosova.
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