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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
TUJCI IN MEDNARODNA ZAŠČITA (TMZ) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– razvijati sposobnost za uporabo zakonskih določil na področju tujcev in mednarodne 

zaščite, 
– pridobiti strokovno-teoretična znanja za opravljanje policijskih nalog na področju tujcev in 

mednarodne zaščite, 
– razumeti pogoje za uporabo ukrepov (pooblastil) zoper tujce v postopku, 
– uporabljati strokovno terminologijo na področju tujcev in mednarodne zaščite. 

 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE  
  
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– razumevanje evropskega in nacionalnega prava na področju tujcev in mednarodne zaščite, 
– izvajanje schengenskih standardov in policijskih pooblastil pri postopkih s tujci in prosilci 

za mednarodno zaščito, 
– preverjanje pogojev za prestop državne meje, pogojev za vstop in prebivanje tujcev v 

Republiki Sloveniji, 
– izvajanje postopkov za zavrnitev vstopa tujcev Slovenijo, njihovega vračanja in  odstranitve 

iz Republike Slovenije, 
– vodenje postopkov zoper tujce v  specifičnih protipravnih dejanjih.  

 

4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 

– opredeli pojme, področje uporabe, 
pravice in dolžnosti tujcev po Zakonu o 
tujcih,  

– izvede naloge in pooblastila skladno z 
Zakonom o tujcih, 

– preverja pogoje za vstop, zapustitev in 
bivanje tujcev v RS, 
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– pojasni pristojnosti policije in drugih 

organov po Zakonu o tujcih, 
– navede pogoje, ki jih mora izpolniti 

tujec, da lahko vstopi v RS ali zapusti 
RS, 

– pojasni kaj se šteje za nedovoljen vstop 
v RS,  

– opredeli razloge za zavrnite vstopa v RS  
državljanov tretjih držav in državljanov 
EU ter drugih tujcev, ki uživajo svobodo 
gibanja oseb po pravu EU, 

– razlikuje vrste vizumov,  
– opredeli pristojnosti, pogoje in postopek 

za izdajo in razveljavitev vizumov na 
mejnem prehodu, 

– opiše vrste dovoljenj za prebivanje 
tujcev v RS, pristojnosti za njihovo 
izdajo in razveljavitev ter kdaj preneha  
veljavnost dovoljenja, 

– definira obveznosti prevoznikov po 
Zakonu o tujcih,   

– pojasni prostovoljno vračanje in 
odstranitev tujcev in kdaj odstranitev ni 
dovoljena, 

– pojasni kaj pomeni začasno zadrževanje 
tujca v RS, 

– pojasni kaj pomeni omejitev gibanja 
tujcev, ki nezakonito prebivajo v RS, 

– opiše vlogo Centra za tujce, 
– opredeli pooblastilo strožji policijski 

nadzor nad tujci,  
– pojasni postopek z mladoletnimi tujci, 
– pojasni pojem združitve družine in kdo 

se šteje za družinskega člana, 
– razlikuje neformalni in formalni 

postopek za prevzem in predajo oseb na 
meji po meddržavnih sporazumih, 

–   našteje listine, s katerimi tujci izkazujejo 
istovetnost in listine, ki ji lahko tujec 
dobi v RS,  

–   našteje osnovne oblike zaščitnih 
elementov na potovalnih listinah, 

–   navede evidence po katerih se preverja 
tujce in evidence, ki jih opredeljuje 
Zakon o tujcih, 

–   utemelji kazenske določbe in zna 
izrekati sankcije ter pozna prehodne 
določbe Zakona o tujcih, 

–   razloži kdaj prekršek po Zakonu o tujcih 
preide v katera kazniva dejanja. 

– zavrne vstop tujcu, ki ne izpolnjuje 
pogojev za vstop v RS, 

– razveljavi vizum, ki je bil pridobljen na 
nezakonit ali zavajajoč način,  

– kontrolira zakonitost vstopa, namen in 
čas  bivanja tujcev v RS, 

– odvzame samostojno listino in jo pošlje 
pristojnem organu, 

– kontrolira prevoznike, če so tujce na 
zunanjo mejo pripeljali z ustrezno potno 
listino in dovoljenjem za vstop, če ga 
potrebujejo, 

– zavrne voznika, ki ne upošteva pogojev 
za prevoz tujcev v mednarodnem 
prometu, 

– pripravi odločbo o vrnitvi tujca, ki 
nezakonito prebiva v RS, 

– sodeluje pri privedbi tujca do državne 
meje in napotitvi čez mejo ali izročitvi 
organom te države tujca, 

– kontrolira zadrževanje tujcev in njihovo 
omejitev glede gibanja v RS,  

– izpolni obrazec za nastanitev tujca v 
Centru za tujce,  

– privede tujca v Center za tujce,  
– obvešča center za socialno delo, 
– privede tujca v nastanitveni center, 
– sodeluje v postopku vračanja in 

sprejemanja tujcev na državni meji  in 
odstranitve, 

– preverja istovetnost tujcev, 
– izpolni potrdilo o pogrešanju, izgubi ali 

tatvini tujčeve potne listine, 
– zaseže tujčev potni list v primeru, da je 

ponarejen oz. ukraden, 
 
– preveri tujce po SIS in nacionalnih  

evidencah, 
– napiše plačilni nalog za prekrške,  

obdolžilni predlog s področja Zakona o 
tujcih oziroma kazensko ovadbo, 

 
 
 
 
 
 
 
– seznani prosilca za mednarodno zaščito s 

postopkom, pravicami, obveznostmi in 



Višješolski študijski program: POLICIST 
Predmet: TUJCI IN MEDNARODNA ZAŠČITA 
 
 
–   pojasni in razlikuje pojme begunec, 

prosilec za mednarodno zaščito in 
subsidiarna zaščita, 

–   opredeli pravice in obveznosti prosilcev 
za mednarodno zaščito in beguncev po 
mednarodnih in nacionalnih predpisih, 

–    opredeli listine, ki se izdajo prosilcem 
za mednarodno zaščito in beguncem, 

–   opiše postopek po sprejemu v azilni 
dom, 

–   opredeli izdelke – dokumente, ki se 
morajo napisani ob sprejemanju izjave 
za mednarodno zaščito, 

–   navede pravila o pristojnosti držav za 
obravnavanje prošenj za azil, 

–   opiše namen sistema EURODAC in 
obveznost odvzemanja prstnih odtisov 
prosilcem za mednarodno zaščito,  

–   pojasni pojem začasna zaščita razseljenih 
oseb. 

 

posledicami morebitnega  
neizpolnjevanja obveznosti in 
sodelovanja z organi, 

– izvede postopek s prosilcem za 
mednarodno zaščito in napiše vse 
potrebne izdelke,  

– obvešča pristojne osebe in institucije o 
sprejemu izjave za mednarodno zaščito 
in postopku s tujcem, 

– v postopku s tujci prepozna elemente in 
okoliščine, ki kažejo na potrebo in 
pravico po mednarodni zaščiti oseb, 

– pripelje osebe v azilni dom oz. center za 
tujce, 

– ugotovi okoliščine nezakonitega vstopa. 
 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 36 (20 ur predavanj, 6 ur seminarskih vaj, 10 ur laboratorijskih vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog). 
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