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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI) D1 – D9 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
 
– socializacija študenta v delovno okolje, 
– razviti poklicno identiteto, strokovno odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem 

delu,  
– razviti sposobnosti povezovanja znanj z različnih področij in jih uporabiti v praksi. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj za delo  
– pridobivanje sposobnosti za hitro, učinkovito in kakovostno reševanje konkretnih 

delovnih problemov, 
– sodelovanje in samostojno izvajanje policijskih postopkov na področju kriminalitete, 

varnosti cestnega prometa, javnega reda, varovanju državne meje, tujcev in drugih 
področjih policijskega dela,  

– sodelovanje pri načrtovanju in izvajanje preventivnih ukrepov in aktivnosti ter svetovanje 
državljanom, 

– načrtovanje lastnega dela, 
– samostojno odločanje ob upoštevanju pravil stroke, etičnih načel in človekovega 

dostojanstva, 
– razvijanje pozitivnega odnosa do reševanja odklonskih ravnanj v družbi. 
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4. OPERATIVNI CILJI 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 

POLICIJA V DRUŽBI 
– razloži vrednote policista, pomen 

spoštovanja človekovih pravic in etičnih 
standardov pri opravljanju policijskega 
dela,  

– opiše oblike sodelovanja policijske 
postaje z lokalno skupnostjo, 

– razloži sodelovanje policijske postaje v 
svetih, sosvetih in komisijah, 

– ugotovi značilnosti organizacije, 
delovnega področja in varnostne 
problematike na področni policijski 
postaji, 

– uporablja in spremlja zakonodajo RS in 
EU, 

– spremlja izdajo konkretnih pravnih 
aktov in jih povezuje s splošnimi 
pravnimi akti. 

 

– varuje in spoštuje človekove pravice 
in svoboščine in pri uradnih dejanjih 
upošteva pravila stroke, etičnih načel 
in človekovega dostojanstva, 

– sodeluje z lokalno skupnostjo ter 
izvaja preventivne dejavnosti v 
policiji, 

– izvaja in v praksi spoznava 
dejavnosti in oblike dela v policiji, 

– upošteva delovno pravno 
zakonodajo, 

– vede se skladno s pozitivno podobo 
in vrednotami policista, 

– varno uporablja delovno in osebno 
varovalno opremo pri delu. 

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE 
– razume svojo vlogo ter odgovornost v        

komunikacijskem procesu,  
– uri veščine ustnega komuniciranja v 

tujem jeziku v delovnem okolju, 
– ugotovi značilnosti uporabe predpisov, 

ki urejajo področje upravnega 
poslovanja, informacij javnega značaja, 
osebnih in tajnih podatkov ter ostalih 
varovanih podatkov policije, v praksi, 

– uporablja lokalni informacijski sistem 
in delovno postajo s pripadajočo 
programsko opremo na delovnem 
mestu, 

– opiše organizacijo varovanja podatkov 
v enoti, 

– razloži telefonsko omrežje v enoti. 
 

– razvija, krepi in vzdržuje odprto in 
kontrolirano komunikacijo,  

– kritično presoja vloge v 
komunikacijskem procesu, 

– uporablja strokovno terminologijo v 
tujem jeziku na posameznih 
področjih policijskega dela,  

– spremlja knjiženje zadev in 
dokumentov ter komuniciranje po 
elektronski pošti v enoti, 

– razvija odgovoren odnos do 
varovanja podatkov. 

 
 

POLICIJSKA POOBLASTILA 
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– utemelji policijska pooblastila in pogoje 
za njihovo uporabo,  

– zaveda se, da uporaba policijskih 
pooblastil pomeni poseg v človekove 
pravice in svoboščine, 

– opiše postopke uporabe prisilnih 
sredstev, ki jih lahko uporabi,  

– analizira posamezno uporabljeno 
pooblastilo glede na standarde 
policijskih postopkov.                 

 

 

– razvija spretnosti za strokovno, 
zakonito in učinkovito izvajanje 
policijskih pooblastil. 

– razvije zavest o uporabi ustreznega 
pooblastila. 

– prepozna občutljiv  oziroma nevaren 
postopek. 

– analizira posamezno uporabljeno 
pooblastilo glede na standarde 
policijskih postopkov,                 

– razvija strokovno spretnost 
policijskega praktičnega postopka in 
sposobnost za organiziranje 
skupnega dela in dela v paru,  

– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo prisilnega 

sredstva.   
TEMELJI PREKRŠKOVNEGA PRAVA 

– razvije sposobnost razumevanja in 
reševanja odklonskih pojavov v družbi, 
ki se jih opredeli kot prekrške, 

– razloži načine in postopke za 
samostojno reševanje prekrškov, 

– opiše postopek o prekršku, 
– razlikuje osnovni in posebni plačilni 

nalog, 
– opiše obdolžilni predlog, 
– opiše predlog pristojnemu 

prekrškovnemu organu, 
– utemelji policijska pooblastila za 

zagotavljanje varnosti cestnega 
prometa, 

– razvija sposobnost vodenja in odločanja 
v manj zahtevnih postopkih v cestnem 
prometu, 

– opiše pogoje za varno vožnjo osebnih 
vozil policije, 

– opiše zakonodajo, ki ureja področje 
tujcev in mednarodne zaščite,  

– razlikuje najpogostejše kršitve na 
področju tujcev.  

– izstavi obvestilo o prekršku,  
– izreče opozorilo, 
– izda različne plačilne naloge in 

izdela primer za osnovni in posebni 
plačilni nalog, 

– spremlja postopek za vložitev 
obdolžilnega predloga ter izdela 
primere obdolžilnega predloga zoper 
mladoletno in polnoletno osebo, 

– spremlja izvedbo postopka za 
pridržanje ter izdela primer pisnih 
izdelkov vezanih na postopek, 

– pridobiva znanje in spretnosti za 
učinkovito zagotavljanje varnosti 
cestnega prometa in izdela primer 
pisnih izdelkov vezanih na postopek, 

– pridobiva spretnosti za vožnjo vozil 
policije 

– pridobiva znanje in spretnosti za 
učinkovito izvajanje pooblastil  
danih s področja tujcev, mednarodne 
zaščite,   

– izdela vse potrebne pisne izdelke. 
 

KRIMINALSTIKA S KAZENSKIM PRAVOM 
– opiše in razčleni kazniva dejanja kot 

vrsto kaznivih ravnanj, 
– razvije sposobnost uporabe virov 

kazenskega prava, 

– pri storjenem kaznivem ravnanju s 
pomočjo kazenskega zakonika 
prepozna znake kaznivega dejanja in 
določi pravno kvalifikacijo, 
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– razlikuje kazniva dejanja od ostalih vrst 
kaznivih ravnanj, 

– utemelji uporabo pooblastil pri 
obravnavi kaznivega dejanja, 

– opiše zbiranje obvestil, 
– razlikuje nujne preiskovalne ukrepe,  
– opiše in razčleni postopek za ogled 

kraja kaznivega dejanja, hišne in osebne 
preiskave ter zasega predmetov. 

– s pomočjo kazenskega zakonika 
ugotovi ali je bilo kaznivo dejanje 
storjeno naklepoma ali iz 
malomarnosti, 

– v primeru nedokončanega kaznivega 
dejanja poišče ključne elemente 
poskusa ter s pomočjo kazenskega 
zakonika ugotovi kaznivost poskusa, 

– zbira obvestila od različnih kategorij 
oseb,  

– razvija spretnosti za opravljanje 
nujnih preiskovalnih ukrepov (ogled 
kraja dejanja, hišna in osebna 
preiskava, zaseg predmetov),  

– izdela vse potrebne pisne izdelke 
(zapisnik o ogledu ...). 

PRAKTIČNI POSTOPKI IN VEŠČINE 
– utemelji metode dela in taktike 

policijskih pooblastil, 
– uporablja standarde in predpise, ki so 

potrebni za učinkovit policijski 
postopek , 

– pozna splošna načela in postopke prve 
pomoči, 

– se zaveda odgovornosti takojšnjega in 
pravilnega ukrepanja za reševanje iz 
vode. 

 
 

– razvija praktične veščine v povezavi 
s človekovimi pravicami in 
temeljnimi svoboščinami in 
spoštovanjem Kodeksa policijske 
etike, 

– kvalitetno in varno izvaja policijske 
postopke in spoznava pomen 
odgovornosti, 

– skrbi za lastno psihofizično 
pripravljenost na področju 
praktičnega postopka, 

– uri se za strokovno, odgovorno in 
varno posedovanje, nošenje in 
ravnanje s strelnim orožjem, skladno 
s predpisi. 

– razvija osebno in poklicno 
odgovornost nudenja prve pomoči na 
kraju nesreče in prve pomoči pri 
utopitvah. 

 
PREKRŠKOVNO MATERIALNO PRAVO 

– pozna zakonodajo, ki ureja področje 
splošnih policijskih nalog, 

– spremlja usmeritve, priporočila, 
navodila ali pojasnila za izvajanje 
postopkov v cestnem prometu,  

– prepozna različne vrste prekrškov s 
področja varnosti cestnega prometa, 

– opiše pogoje za varno vožnjo terenskih 
vozil policije, 

– pozna zakonodajo, ki ureja področje 
varovanja in nadzora državne meje in 

– razvija sposobnost za zaznavanje 
prekrškov  na posameznih področjih 
splošnih policijskih nalog,  

– usposobi se za strokovno izvajanje 
policijskih postopkov pri nadzoru 
cestnega prometa, 

– pridobiva spretnosti za vožnjo v 
ekstremnih in nepričakovanih 
situacijah v prometu,  

– usposobi se za strokovno izvajanje 
pooblastil s področja varovanja 
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mednarodnega policijskega 
sodelovanja, 

– pozna najpogostejše kršitve na 
varovanja državne meje,  

– pozna potek prekrškovnega postopka v 
primeru ugotovitve prekrška. 

 

državne meje in mednarodnega 
policijskega sodelovanja, 

– usposobi se za strokovno obravnavo 
prekrškov v prekrškovnem postopku,  

– izvede postopek obravnave 
prekrškov s področja splošnih 
policijskih nalog, cestnega prometa 
in mejnih zadev v celoti in pri tem 
upošteva zakonodajo in pravila 
policijske stroke, 

– izdela vse potrebne pisne izdelke 
(zapisnik o ogledu, obdolžilni 
predlog, plačilni nalog …). 

 
PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ 

– pozna in zna našteti posamezna 
pooblastila, ki jih predvideva kazenska 
zakonodaja v primeru storitve 
kaznivega dejanja. 

 

– usposobi se za strokovno izvajanje 
policijskih postopkov pri 
preiskovanju kaznivih dejanj, 

– se zaveda zakonite uporabe 
pooblastila po kazenski zakonodaji 
ter uporabi potrebno pooblastilo pri 
konkretno storjenem kaznivem 
dejanju, 

– izvede postopek obravnave 
kaznivega dejanja v celoti in pri tem 
upošteva zakonodajo in pravila 
policijske stroke, 

– izdela vse potrebne pisne izdelke. 
 

ORGANIZACIJA IN VODENJE POSTOPKOV 
– pozna osnove vodenja in poveljevanja, 
– prepozna stile vodenja, 
– prepozna različne tipe strank, 
– pozna faze sporočanja slabe novice, 
– zna kritično presoditi smiselnost 

uporabe skupinskega ali timskega 
delovanja v določeni situaciji, 

– pozna pravila pisnega in govornega 
sporazumevanja s sodelavci, 
nadrejenimi, občani, 

– spozna komunikacijo v radijskem 
omrežju policije, 

– spozna način uporabe evidenc policije 
in evidenc upravnih notranjih zadev ter 
evidenc šengenskega informacijskega 
sistema (SIS), Interpola in Europola. 

 

– vodi in izvaja različne policijske 
postopke, ki se zaključijo z 
ustreznimi pisnimi akti,   

– varno ravna s kratkocevnim in 
dolgocevnim orožjem, obvlada 
gibanje z orožjem v različnih 
taktičnih situacijah, 

– razvija osebne kompetence za 
sinergično delovanje celotnega 
delovnega kolektiva,  

– razvija spretnosti za obvladovanje 
policijskih postopkov s težavnimi 
strankami ter kontroliranje čustev in 
učinkovito poravnavanje stresa v 
kočljivih policijskih postopkih,  

– razvija spretnosti za učinkovito 
vodenje in reagiranje v postopkih 
obveščanja ter sporočanja slabih 
novic, 
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– razvija samokontrolo, odločnost in 
toleranco v postopkih z občani, 

– razvija spretnosti za timsko 
sodelovanje pri izvajanju 
policijskega dela, 

– uri se v jezikovno pravilnem pisanju 
poslovno-uradovalnih besedil, 

– spremlja delo v informacijsko- 
komunikacijskem sistemu policije,  

– razvija zavest o varni komunikaciji 
po radijskem omrežju in elektronski 
pošti. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Skupaj 840 ur praktičnega dela študenta (28 KT): 

1. letnik: 420 ur (90 ur modul Policija v državi in družbi, 60 ur modul Poslovno 
sporazumevanje, 90 ur modul Policijska pooblastila, 90 ur modul Temelji 
prekrškovnega prava, 90 ur Kriminalistika s kazenskim pravom). 

 
2. letnik: 420 ur (120 ur modul Praktični postopki in veščine, 90 ur modul Prekrškovno 

materialno pravo, 90 ur modul Preiskovanje kaznivih dejanj, 120 ur Organizacija in 
vodenje postopkov). 

 
Praktično izobraževanje poteka pod vodstvom mentorja v enoti in pod nadzorom predavateljev 
višje šole.  
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