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Cilji projekta 

 Razviti celovito mobilno rešitev, ki bo policistom omogočala 

izvedbo preverjanj oseb, listin in vozil v evidencah na prenosni 

mobilni napravi na terenu. 

 Razviti celovito mobilno rešitev, ki bo policistom omogočala 

izvedbo celotnega postopka izdajanja plačilnega naloga ter drugih 

postopkov s področja prometne varnosti na mobilni napravi na 

terenu v stoječem policijskem vozilu oz. njegovi neposredni 

okolici. 

 V rešitev vključiti še ustrezno ovrednotene postopke z drugih 

področij policijske dejavnosti (preiskovanje kriminalitete – 

evidentiranje kaznivih dejanj). 

 Razviti storitev vpogleda v izdane dokumente (podatke) za 

državljane preko sistema e-uprava vključno s storitvijo oddaje 

zahteve za sodno varstvo (pritožba) na izdane 

dokumente/podatke. 
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Cilji projekta 

 Povečati prisotnost policistov na terenu 

 Zmanjšati potrebo po komunikaciji z OKC (cca 100.000 letno) 

 Izvajati samodejno preverjanje 

 Pohitriti izvedbo celega postopka 

 Zmanjšati število pritožb na postopek 

 Skrajšati čas potreben za preiskovanje kaznivih dejanj 

 Zmanjšati obremenitev administrativnega dela 

 Prihraniti pri tiskovinah in poštnih storitvah 

 Omogočiti, da policist vnaša podatke le enkrat 

 Zmanjšati možnost napak pri vnašanju podatkov 
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Pregled aktivnosti 

 Funkcionalna specifikacija 

 Izbira optimalne mobilne platforme 

 Razvoj aplikacij ePolicist 

 Razvoj mobilne verzije aplikacij ePolicist 

 Razvoj vmesniških integracijskih storitev 

 Razvoj in prilagoditev zalednih aplikacij 

 Razvoj drugih storitev (mobilna analitika, Infopol,…) 

 Vzpostavitev ustrezne vmesniške platforme 

 Pridobitev ustrezne mobilne opreme 

 Uvedba sistema za upravljanje mobilnih naprav 

 Testiranje 
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Duotouch 

Bormann 

Datastrip 

Blackberry 

Tetra 

TravelDoc 

Obstoječe mobilne rešitve v Policiji 
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Pregled podprtih funkcionalnosti in obrazcev 

 Dashboard ePolicist (vstopna aplikacija, prijava, 

žurnal,….) 

 Integrirano preverjanje 

 Obrazci s področja prometne varnosti 

 Pregledovanje izdanih obrazcev/dokumentov 

 Izdelava dnevnega poročila policista 

 Prikaz operativnih obvestil 

 Storitev vpogleda državljanov v prekrškovne zadeve 

 Dostop do drugih virov: Beležka, Infopol, Intranet, 

Cestel,… 

 Mobilna analitika 

 GPS lokacija, OCR dokumenta,… 
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Pregled podprtih funkcionalnosti in obrazcev 

 Plačilni nalog 

 Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti 

 Zapisnik o postopku za prepoznavo znakov oz. simptomov – droge 

 Odredba o napotitvi na strokovni pregled 

 Zapisnik o tehtanju motornega – priklopnega vozila 

 Zapisnik o nadzoru nad prevozom nevarnega blaga 

 Obrazec za cestni kontrolni pregled 

 Poročilo o nadzoru tehnične brezhibnosti vozila 

 Potrdilo o odvzetih reg. tablicah / prom. dovoljenja 

 Potrdilo o odvzetem vozniškem dovoljenju 

 Potrdilo o začasno odvzetem VD / izrečena prepoved vožnje 

 Obvestilo o odstopu od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov 

 Obvestilo o prekršku 

 Ugotavljanje identitete 

 Zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče 
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Tehnološka izhodišča 

 Sodobna, preprosta in hitra mobilna rešitev (nadgradljiva in razširljiva) 

 Vse funkcionalnosti aplikacij morajo delovati na vseh predvidenih mobilnih platformah 

 Aplikacije morajo biti razvite (oz. implementirane) po principu enkratnega razvoja 

 Aplikacija mora znati uporabljati opremo naprave: GPS-geolokacija, Kamera-zajem 

fotografije in videa, statusi naprave (stanje povezljivosti, baterije,…) 

 Upravljanje razvitih aplikacij mora biti avtomatizirano s pomočjo obstoječih storitev v 

okviru SCCM ali MDM 

 Aplikacije morajo omogočati dva načina delovanja: On-line, Off-line 

 Razvite mobilne aplikacije se integrirajo z zalednim informacijsko telekomunikacijskim 

sistemom Policije (ITSP) 

 Vzpostavljena mora biti ustrezna vmesniška platforma 
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Razvoj aplikacij – zaledni servisi 

 Integrirano preverjanje OKCP 

 Pridobivanje podatkov o osebah,vozilih in listinah iz 

registrov (eRisk) 

 Vnos podatkov s plačilnega naloga v FIO 

 Spletni servis ePolicist (RegpLogin, RezervacijaPLN, 

VnosJournala, GlavaEnote,…) 

 Pridobivanje obvestil iz OKC  

 Vnos zapisnika o nadzoru nad prevozom nevarnega 

blaga 

 Vnos podatkov o cestnem kontrolnem pregledu 

 Vnos podatkov iz Poročila o nadzoru tehnične 

brezhibnosti vozila 

 Storitev vpogleda državljanov v prekrškovne zadeve 
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Mobilna oprema 

DPP-450 4” printer 

Star sm-t300i 3” printer 

Lenovo Thinkpad Tablet 8 

TP  8 20 BN 

Lenovo Thinkpad Tablet 10 

TP 10 20C1 
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Tehnološki koncept 

 Integracija z zalednimi servisi 

 Vmesniška platforma 

 Podpora za različne mobilne platforme 

 On-line/offline 

 Upravljanje naprav, aplikacij in vsebine 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


