SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
TEHNIK VAROVANJA

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: Kazniva dejanja in kriminalistika
2. Usmerjevalni cilji
Dijak bo zmožen:
 razlikovati med vedama kriminalistike in kriminologije,,
 opisati zgodovino razvoja kriminalistike in kriminologije,
 opisati povezanost teh dveh ved z nekaterimi drugimi (kazensko pravo, psihologija,
penologija, ipd.),
 prepoznati, našteti in opredeliti posamezne metode kriminalistike,
 uporabiti pridobljeno znanje v praksi,
 razumeti odklonske pojave v družbi in trend gibanja kriminalitete,
 opredeliti in primerjati ukrepe, ki so v pristojnosti policije z ukrepi, ki so v pristojnosti
služb varovanja,
 opredeliti kazniva dejanja in oceniti njihovo težo in posledice,
 razumeti posamezne institute in pojme kazenskega prava
 zavarovati kraj dogodka kaznivega dejanja oz. škodnega dogodka,
 opredeliti preventivno in represivno delovanje varnostnih subjektov,
 podati kazensko ovadbo.
3. Poklicne kompetence
OZNAKA
KIK1
KIK2
KIK3
KIK4

KAZNIVA DEJANJA IN KRIMINALISTIKA
Opredelitev ved kriminalistike in kriminologije
Opredelitev osnovnih oblik in značilnosti kriminalitete
Izvajanje osnovne kriminalistične tehnike, taktike in metodike
Opredelitev osnovne tipologije delinkventov in vzrokov kriminalitete

4. Operativni cilji
KIK1 - Opredelitev ved kriminalistike in kriminologije
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
Dijak:
Dijak:
 opredeli in razlikuje osnovne pojme
 poišče in razvrsti primere za razlago
s področja kriminalistike in
in utemeljitev pojmov s področja
kriminologije;
kriminalistike in kriminologije;
 razloži razliko med vedama;



opredeli stične točke kriminalistike
in kriminologije z drugimi področji;
pojasni posamezne institute in
pojme kazenskega prava (silobran,
skrajna sila, oškodovanec, storilec,
osumljenec, obdolženec, ...);
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na podlagi primerov predstavi stične
točke kriminalistike in kriminologije
z drugimi področji kot so kazensko
pravo, psihologija, penologija,
viktimologija, sodna medicina;

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
TEHNIK VAROVANJA



loči kazniva dejanja, ki preganjajo
po uradni dolžnosti in na zasebno
tožbo ter kazniva dejanja katerih
pregon se začne na predlog;



pozna področja dela policije in služb
varovanja
(preventivno
in
represivno delovanje);



razume pravno ureditev področja
zasebnega varovanja in osnove
spoštovanja človekovih pravic;



opredeli povezave in ločnice med
najpomembnejšimi
načeli
za
izvajanje ukrepov varnostnikov ter
načeli kriminalistike;
pozna načela kriminalistike





ravna v skladu s pristojnostmi službe
varovanja in poda kazensko ovadbo;



spoštuje človekove
zakonodajo;

pravice

in

KIK 2 - Opredelitev osnovnih oblik in značilnosti kriminalitete
INFORMATIVNI CILJI
Dijak:
 pozna osnovne oblike kriminalitete;






FORMATIVNI CILJI
Dijak:
 v svojem okolju poišče primere
kriminalitete in oceni resnost
nastalih posledic;
 si izoblikuje merila za razvrščanje
pozna merila za razvrščanje
kriminalitete;
posameznih primerov kriminalitete
po
oblikah
(premoženjska,
nasilniška,
gospodarska,
mladoletniška);
pozna
osnovne
značilnosti
kriminalitete;
 na podlagi primerov iz prakse
predstavi
osnovne
značilnosti
kriminalitete (obseg, struktura,
temno
polje,
prognoza
pozna
najnovejše
vrste
kriminalitete);
kriminalitete.
 v praksi poišče in izbere primere
najnovejših vrst kriminalitete
(ekološka, računalniška,
organizirana).

KIK 3 - Izvajanje osnovne kriminalistične tehnike, taktike in metodike
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
Dijak:
Dijak:
 prepozna znake in sledove kaznivih
• pozna
osnovne kriminalistične
in drugih dejanj ter ob njihovi
tehnike oz. forenzična znanost
zaznavi pravilno ukrepa;
(pojem in vrste sledov);
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•
•



pojasni temeljne naloge forenzične
znanosti (prepoznava, identifikacija,
individualizacija
in
določitev
dokazne vrednosti materialnim
sledem);
pozna
osnove
kriminalistične
taktike;
opredeli načine zaznavanja kaznivih
dejanj in prve ukrepe;
pozna vire operativnih in dokaznih
informacij
(personalni
viri,
dokumentacija in drugi viri, sledovi
in materialni dokazi);
pozna zakonske pravice in dolžnosti
varnostnikov in policista.





•


zavaruje kraj dogajanja (zavaruje
kraj kaznivega ali drugega škodnega
dogodka, uporabi osnovno opremo
in sodobno tehnologijo);
pojasni razloge za spremembo kraja
dejanja;
zbere dodatne informacije;
posreduje pridobljene informacije
policistom in drugim državnim
organom;
spoštuje zakonske pravice in
dolžnosti varnostnega osebja v zvezi
z odkrivanjem in preiskovanjem
kaznivih dejanj.

KIK 4 – Opredelitev osnovne tipologije delinkventov in vzrokov kriminalitete
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
Dijak:
Dijak:
 razume družbeno dogajanje in
 poveže teorijo s praktičnimi primeri,
odklonske pojave v družbi;
 si izoblikuje merila za razvrščanje
 pozna
osnovno
tipologijo
osnovnih tipov delinkventov;
delinkventov kot tudi žrtev
 zbere primere iz delovne prakse za
(viktimologija);
najpogostejše vzroke kriminalitete.
 razume
vzroke
kriminalitete
(nagnjenost).
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