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KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
OSNOVE KRIMINALISTIKE (OKR)
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
–
–
–
–
–

pridobiti osnovna teoretična in praktična znanja s področja splošne kriminalitete,
razviti sposobnosti razumevanja osnovnega znanja kriminalistike in kriminalističnih
načel,
pridobiti znanje za pravilno izvedbo prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja
ali dogodka in nujnih preiskovalnih dejanj,
razumeti strokovne kriminalistične izraze in razviti kompetentno izražanje v vseh oblikah
pisnih izdelkov,
poznati nujnost sodelovanja z drugimi strokovnimi službami.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
– ocenjevanje teže in posledic kaznivih dejanj,
– preiskovanje nezahtevnih vrst in oblik kriminalitete,
– zbiranje obvestil od različnih kategorij oseb,
– izbiranje taktike, metodike in tehnike izvajanja nujnih preiskovalnih ukrepov in ustrezno
dokumentiranje,
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj,
– izvajanje kriminalistično preventivnih ukrepov in aktivnosti ter svetovanje državljanom,
– samostojno opravljanje nujnih preiskovalnih ukrepov (ogled kraja dejanja, hišna in osebna
preiskava, zaseg predmetov).
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

Študent:
Kriminalistična taktika
– opredeli pomen, vsebino, zgodovinski
oris in razvoj kriminalistike,
– poimenuje delitve kriminalistike,
– našteje in opiše načela kriminalističnega
delovanja,
– našteje in pojasni pomen zlatih
kriminalističnih vprašanj,
– našteje in opiše načine in vrste zaznav
kaznivih dejanja,
– loči vrste nujnih ukrepov po zaznavi
kaznivega dejanja,
– spozna, opredeli in pojasni pojme
zaznava, spomin in reprodukcija,
– ugotovi značilnosti kategorij oseb od
katerih zbiramo obvestila,
– primerja različne tehnike in taktike
zbiranja obvestil,
– razlikuje potek informativnega
razgovora – intervjuja in zaslišanja
– pozna, razloži in izdela dokumente o
zbranih obvestilih,
– našteje in opiše posebne oblike zbiranja
obvestil (policijske prepoznave,
izdelava fotorobota, poligrafsko
testiranje, profiliranje, hipnoza),
– opiše nujna preiskovalna dejanja,
– opiše potek ogleda kraja dejanja po
delih, pozna sodelovanje strokovnjakov
pri ogledu in razloži vsebino zapisnika o
ogledu,
– razlikuje taktike, metodiko in tehnike
hišne in osebne preiskave, utemelji
kriminalistične razloge za opravljanje
hišne ali osebne preiskave, izdela pozna
načine dokumentiranja,
– navede okoliščine zasega predmetov in
razloži načine dokumentiranja,
– poišče in utemelji elemente kaznivega
dejanja za sestavo kazenske ovadbe ali
poročila,
– utemelji uporabo drugih kriminalistično
taktičnih ukrepov pri preiskovanju
kriminalitete (uporaba službenega psa
ali službenega konja, helikopter),

Študent:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FORMATIVNI CILJI

razvršča različne primere kriminalitete
po oblikah,
deluje po kriminalističnih načelih,
uporablja zlata kriminalistična
vprašanja,
dokumentira ovadbe in napiše ustrezne
izdelke,
načrtuje prve nujne ukrepe po zaznavi
kaznivega dejanja,
zbira obvestila,
zasliši osumljenca,
dokumentira zbrana obvestila,
predlaga uporabo posebnih oblik
zbiranja obvestil,
opravi ogled kraja manj zahtevnega
kaznivega dejanja ali dogodka in ga
dokumentira,
opravi hišno ali osebno preiskavo in ju
dokumentira,
zaseže predmete, jih ustrezno
dokumentira in zavaruje,

– sestavi kazensko ovadbo ali poročilo,
– predlaga druge kriminalistično taktične
ukrepe,
– poišče ali vnese informacije v evidence,
– napiše operativno informacijo in jo
vnese v evidenco,
–

izdela načrt preiskovanja.
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–
–
–

razlikuje kriminalistične evidence,
opiše vsebino operativne informacije,
opiše in razčleni osumna znamenja.

Kriminalistična tehnika
– pozna opremo, s katero lahko strokovno
in kvalitetno opravi oglede krajev
dejanj,
– razlikuje tehnike fotografiranja v
prostoru in na prostem,
– loči pomen situacijskega in bližinskega
posnetka,
– utemelji pomen fotografiranja krajev
dogodkov in kaznivih dejanj,
– opiše in izdeluje skice krajev kaznivih
dejanj in prometnih nesreč,
– razume pomen vnosa sledi v skico,
– loči načine skiciranja, jih primerja s
fotografijo in razume razlike,
– razume pomen ugotavljanja istovetnosti,
– razume način ugotavljanja in prepozna
elemente osebnega opisa,
– razloži postopke ugotavljanja
istovetnosti oseb in trupel,
– utemelji pomen sledi pri zatiranju
kriminalitete,
– pozna in opiše osnovne vzorce
papilarnih črt in njihov pornen pri
zatiranju kriminalitete,
– razlikuje načine iskanja, izzivanja in
zavarovanja sledi papilarnih črt,
– razloži pomen papilarnih črt za
ugotovitev istovetnosti oseb,
– loči daktiloskopske zbirke in razloži
njihov pomen pri zatiranju kriminalitete,
– opiše vsebino in pomen
daktiloskopskega strokovnega mnenja.

–
–

fotografira,
skicira skice kaznivih dejanj ali
dogodkov,
– išče sledi in jih dokumentira,
– ugotavlja istovetnost oseb,
– uporablja daktiloskopske praške,
– uporablja strokovno terminologijo,
– dela v skupini,
– uporablja daktiloskopske folije,
– daktiloskopira (odvzame prstne odtise),
– poišče, izzove in zavaruje sledi,
– dela z evidencami in uporablja
informacijsko tehnologijo,
– poišče strokovna mnenja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 36 (30 ur predavanj, 6 ur laboratorijskih vaj )
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (študij literature in gradiv, študij primerov in
reševanje praktičnih nalog).

