Višješolski študijski program: POLICIST
Predmet: SPLOŠNE POLICIJSKE NALOGE

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
SPLOŠNE POLICIJSKE NALOGE (SPN)
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
–
–
–

spoznati posamezna delovna področja splošnih policijskih nalog,
spoznati zakonodajo, ki ureja področje splošnih policijskih nalog,
razviti sposobnost za zaznavanje storitve prekrškov na posameznih področjih splošnih
policijskih nalog in vodenje postopka o prekršku.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izvajanje ukrepov za vzpostavitev javnega reda in miru, ki je bil kršen na javnem kraju ali
zasebnem prostoru in ustrezno ukrepati zoper kršitelja v prekrškovnem postopku,
poznavanje vrste javnih listin, ki jih državljani RS uporabljajo za izkazovanje svoje
istovetnosti in prekrške, ki so storjeni z uporabo teh listin,
vodenje postopka prijave prebivališča in poznavanje prekrškov, ki so storjeni z
neizpolnjevanjem teh obveznosti,
poznavanje pravne ureditve posesti, prenašanja, nošenja in prometa z orožjem in prekrške,
ki so povezani z orožjem,
poznavanje pravne ureditve prometa posesti, prenašanja in uporabe eksplozivov in
pirotehničnih izdelkov in prekrške, ki so povezani s posestjo in uporabo eksplozivov in
pirotehnike,
poznavanje vrste prepovedanih drog in prekrške, ki so povezani s posestjo prepovedane
droge,
poznavanje postopka prijave javnih zbiranj in organizacijo varovanja izvedbe javnega
zbiranja ter prekrške, ki so povezane s prijavo in izvedbo javnega zbiranja,
poznavanje področja varstva okolja in prekrške, ki spadajo v stvarno pristojnost policije,
izvajanje prekrškovnega postopka v primeru ugotovitve prekrška,
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
Javni red in mir
– dobro pozna kršitve, ki jih določa Zakon
o varstvu javnega reda in miru in
pooblastila, ki jih policiji daje ta zakon,
– pozna tudi ostala področja, ki so zajeta
v širši sklop javnega reda in miru
(obratovalni čas, omejevanje točenja
alkohola, zaščita živali).
Javne listine
– razume namen posameznih vrst javnih
listin s katerimi se v postopkih s policijo
lahko izkazuje istovetnost,
– pozna najpogostejše prekrške s področja
javnih listin.
Prijava prebivališča
– pozna postopek prijave stalnega in
začasnega prebivališča in kršitve, ki se
pojavljajo na področju prijave
prebivališča.
Orožje
– pozna kategorizacijo orožja v skladu z
Zakonom o orožju,
– pozna pravno ureditev prenašanja in
nošenja orožja na območju RS,
– razume postopek pridobitve orožnih
listin,
– pozna pogostejše kršitve na področju
orožja.
Eksplozivi in pirotehnika
– pozna pravno ureditev izdelave
eksplozivov in prometa z njimi,
– pozna pravno ureditev prometa in
uporabe pirotehničnih izdelkov na
območju RS.
Prepovedane droge
– pozna zakonodajo, ki ureja področje
prepovedanih drog,
– razlikuje med storitvijo prekrška in
kaznivega dejanja na področju
prepovedanih drog.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
–
–
–

izdela plačilni nalog za prekrške s
področja javnega reda in miru,
izdela pisne izdelke, ki jih je potrebno
napisati pred izdajo odločbe o prekršku,
izdela obdolžilni predlog sodišču za
prekrške za prekrške s področja javnega
reda in miru,

–

izdela predlog za uvedbo postopka o
prekršku pristojnemu prekrškovnemu
organu,

–

izdela predlog za uvedbo postopka o
prekršku pristojnemu prekrškovnemu
organu,

–

izvede zaseg orožja s katerim je bil
storjen prekršek in vodi postopek za
izdajo odločbe o prekršku,
napiše pisne izdelke, ki jih je potrebno
napisati pred izdajo odločbe o prekršku,

–

–

izvede zaseg pirotehnike s katero je bil
storjen prekršek in vodi postopek za
izdajo odločbe o prekršku,
– napiše pisne izdelke, ki jih je potrebno
napisati pred izdajo odločbe o prekršku,

–
–

izvede zaseg snovi, za katero utemeljeno
sumi, da je prepovedana droga,
izdela pisne izdelke, ki jih je potrebno
napisati pred izdajo odločbe o prekršku,
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Javna zbiranja
– ve, v katerih primerih je potrebno javni
–
shod ali prireditev prijaviti in kdaj je za
izvedbo potrebno dovoljenje upravne
–
enote,
– razume pristojnost organizatorja za
zagotavljanje reda med izvedbo javnega
shoda ali prireditve,
– pozna aktualno problematiko na
področju javnih zbiranj in pristojnost
policije na tem področju,
– našteje najpogostejše prekrške do katerih
prihaja med izvedbo shodov ali
prireditev in opiše potek prekrškovnega
postopka.
Varstvo okolja
– zaveda se pomena varovanja okolja v
–
sodobnem času,
– pozna področja varovanja okolja, ki
–
spadajo v pristojnost policije,
– našteje najpogostejše prekrške s področja
varovanja okolja, ki se najpogostejši v
posameznih delih RS in opiše potek
prekrškovnega postopka.

izdela plačilni nalog za prekrške s
področja javnih zbiranj,
izdela pisne izdelke, ki jih je potrebno
napisati pred izdajo odločbe o prekršku,

izdela plačilni nalog za prekrške s
področja varovanja okolja,
izdela predlog za uvedbo postopka o
prekršku pristojnemu prekrškovnemu
organu.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (50 ur predavanj, 10 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela študenta: 40 (študij literature in gradiv, študij primerov in
reševanje praktičnih nalog)

