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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POLICIJSKA POOBLASTILA S PRAKTIČNIM POSTOPKOM 2 
(PPP 2) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– zagotavljati zakonitost, strokovnost in učinkovitost izvajanja policijskih pooblastil,  
– prevzemati odgovornosti za lastno varnost, varnost sodelavcev pri izvajanju nalog in oseb 

v policijskih postopkih,   
– varovati in spoštovati človekove pravice in svoboščine, samostojno odločati in upoštevati 

pravila stroke, etična načela in človekovo dostojanstvo  pri uradnih dejanjih, 
– samostojno voditi policijski postopek  in prevzeti odgovornost za kakovostno opravljeno 

delo.  
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– obvladovanje temeljne zakonodaje s področja policijskih pooblastil, 
– razumevanje strokovnih izrazov in razvijanje kompetentnega izražanja, 
– zagotavljanje zakonitosti uporabe poklicno-strokovnega znanja iz posameznih splošnih 

policijskih pooblastil, prisilnih sredstev in pooblastil na vodi, 
– razvijanje praktičnih veščin v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi 

svoboščinami in spoštovanje kodeksa policijske etike, 
– uporabljanje metod dela in taktike policijskih pooblastil, 
– organiziranje dela za upoštevanje varnostih ukrepov pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in 

pri njihovi uporabi, 
– razvijanje lastne psihofizične pripravljenosti in usposobljenosti na področju praktičnega 

postopka,  
– izvajanje policijskih pooblastil.  
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
Prisilna sredstva 
– pridobi sposobnost oceniti zakonitost 

uporabe posameznih prisilnih sredstev v 
povezavi z varstvom človekovih pravic 
in spoštovanja kodeksa policijske etike, 

– osvoji teoretična znanja uporabe 
prisilnih sredstev, 

– pojasni pravno regulacijo,  
– razloži načela za uporabo prisilnih 

sredstev, 
– pojasni pomen posameznih prisilnih 

sredstev, 
– utemelji pogoje za uporabo posameznih 

prisilnih sredstev, 
– razloži, kdaj sme uporabiti posamezno 

prisilno sredstvo samoiniciativno in kdaj 
pod neposrednim vodstvom policijskega 
starešine, 

– razume  vse korake pri uporabi 
posameznih prisilnih sredstev, 

– razloži posledice pri uporabi 
– posameznih prisilnih sredstev. 
–  

 
– zazna in hitro presodi konfliktne 

situacije, pri tem pa razvije sposobnost 
kritičnega ocenjevanja konfliktov 
nastalih med policistom in določeno 
osebo, zaradi uporabe prisilnih sredstev. 

– razvije strokovno spretnost policijskega 
praktičnega postopka in sposobnost za 
organiziranje skupnega dela in dela v 
tandemu,  

– izpelje postopek uporabe prisilnih 
sredstev, ki jih lahko uporabi 
samoiniciativno, 

– uporabi ustrezno prisilno sredstvo, ki ga 
lahko uporabi samoiniciativno, v 
postopku,  

– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo prisilnega sredstva. 
 
 
 

Pooblastila na vodi 
– opiše naloge in pooblastila policije pri 

neposrednem opravljanju nalog na 
vodah, 

– razloži zakonsko osnovo in ukrepe za  
izvajanje neposredne naloge policije na 
vodah, 

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

– primerja in analizira razlike med 
posameznimi policijskimi pooblastili na 
vodah. 

 

 
– se zaveda  posledic nepoznavanja in 

nepravilne uporabe policijskega 
pooblastila,  

– evidentira uporabo posameznega 
pooblastila. 

 
 

Praktični postopek 
– pozna pogoje za izvedbo policijskih 

postopkov. 

 
– uporabi ustrezno pooblastilo, 
– prepozna občutljiv  oziroma nevaren 

postopek, 
– pri uporabi ustreznega pooblastila se 

odloči na podlagi standardov policijskih 
postopkov,  

– izpelje postopek:  
– ugotavljanja identitete, 
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– varnostnega pregleda, 
– pregleda osebe, 
– prepovedi približevanja, 
– prijetja, 
– privedbe,  
– pridržanja, 
– vstopa v stanovanje, 
– v civilni obleki. 

 
 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 60 (10 ur predavanj, 10 ur seminarskih vaj, 40 ur praktičnih vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 60 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog, praktična vadba). 
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