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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POLICIJA V DRUŽBI (PDR) 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– pridobiti znanje za samostojno reševanje problemov, 
– razvijati odnos do sodelavcev, občanov in strank v postopku, 
– razvijati sposobnosti komuniciranja med sodelavci in policijskimi enotami, 
– razvija sposobnosti za izvajanje dejavnosti in oblik dela v policiji, 
– razvijati zavest o pomenu sodelovanja policije in lokalne skupnosti ter preventivne 

dejavnosti v policiji, 
– obvladovati teorije sistemske ureditve varnega in zdravega dela ter njene organizacijske 

strukture, 
– razviti zavest za izboljšanje varnega dela in zmanjševanje škodljivih vplivov na delovnem 

mestu ali na okolje. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– varovanje zdravja in okolja in odgovornost za lastno varnost in varnost sodelavcev pri 

izvajanju nalog in varnost oseb v policijskih postopkih, 
– varovanje in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 
– pri uradnih dejanjih samostojno odločanje ob upoštevanju pravil stroke, etičnih načel in 

človekovega dostojanstva, 
– izvajanje preventivnih ukrepov in aktivnosti ter svetovanje državljanom,   
– samostojno vodenje policijskih postopkov, 
– komuniciranje s sodelavci, strankami, predstavniki organizacij, organov in civilne družbe, 
– samostojno opravljanje nalog, predpisanih v zakonodaji, 
– spremljanje razvoja stroke in prenašanje znanja v delovno okolje. 
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
– razloži nastanek družbe skozi zgodovino, 
– spozna možnost strokovne analize in 

spremljanja dogajanja v družbi, 
– spozna različne sociološke teorije dogodkov 

v družbi , 
– spozna vlogo posameznika v družbi skozi 

različna zgodovinska obdobja, 
– spozna možnost in posledice neenakosti v 

družbi, 
– spozna vlogo religije v moderni družbi kot 

tudi sociološko razlago za obstoj le te, 
– spozna vzroke, značilnosti in posledice 

globalizacije v moderni družbi, 
– spozna vrste in načine delovanja medijev, 

– analitično obdeluje javno dostopne podatke,  
– poišče vlogo posameznika v moderni 

demokratični družbi, 
– analizira stanje neenakosti skozi dnevne 

dogodke in jih umesti v različne kategorije 
neenakosti, 

– poišče skupne točke religij, ki eksistirajo na 
slovenskem ozemlju, 

– najde religiozne pojave (nasprotja), ki se 
manifestirajo v vsakdanjem življenju, 

– identificira pojavne oblike globalizacije v 
(na) slovenskem prostoru v primerjavi s 
svetom, 

– oblikuje strokoven in nevtralen pogled na 
poročanje medijev, 

– pozna vrste uniform in simbolov Policije, 
– razume pomen osebne urejenosti v uniformi, 
– pozna pomen zaščite policijske uniforme, 
– pozna položajne oznake v Policiji,  

– zaveda se pomena uniformiranosti, 
– nosi uniformo v skladu z predpisi, 
 

– pozna pravila predstavljanja, ogovarjanja, 
pozdravljanja, 

– razume pomembnost primernega odnosa 
policist-občan, 

– zavestno izbira in prilagaja svoje vedenje v 
organizaciji in v socialni situaciji, 

 

– pozna predpise, ki urejajo delovno razmerje 
policista, 

– pozna vrste kršitev delovnih obveznosti, 
– pozna potek disciplinskega postopka, 
– razume odškodninsko odgovornost, 
– razume pojem začasne odstranitve z 

delovnega mesta (suspenz), 
 

 
 
– ravna v skladu s predpisi in se zaveda pravic 

in dolžnosti,  
 

– pozna dejavnosti policijskih enot, 
– razloži načine varovanja določenih oseb in 

objektov, 
– pojasni kdo so varovane osebe, 
 
– pojasni posamezne ukrepe pri razpisu 

tiralice ali iskanju osebe, 

– opravlja dela policije na vlaku, 
– opravlja asistenco, 
– zbira obvestila o pogrešani osebi in sodeluje 

v iskalni akciji, 
– izvede obravnavane dejavnosti v praksi, 

– pozna oblike dela v policijskih enotah, – opravlja naloge pri različnih oblikah dela  
– izvaja različne oblike dela v policijski enoti: 
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– pojasni pomen dežurstva na policijski 

postaji ali v drugi organizacijski enoti, 
– razloži način in potek opazovanja ali 

patruljiranja, 
– opredeli nevarnost intervencije, 
– pojasni faze interveniranja in sodelovanje z 

drugimi interventnimi skupinami, 
– razloži poostren nadzor in pojasni, kdo ga 

lahko odredi, 
– pojasni način dela pri varnostni akciji, 
– razloži pomen blokade, loči vrste blokad, 
– zna izvesti blokado, 
– razloži način izvajanja zaključne akcije, 
–  

o opazovanje 
o patruljiranje 
o intervencija 
o poostren nadzor 
o varnostna akcija 
o blokada 
o zaključna akcija 

– razume pomen obveščanja in poročanja, 
 

– poroča in obvešča, 

– pozna potek in pomen odprave na delo, 
odhoda na delo in vrnitve z dela, 

– pozna in razloži pomen javljanja, policistov 
v predpisanih situacijah, 

– organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje 
pri načrtovanju in kontroli,  

– napiše delovno poročilo in ostale pisne 
izdelke, 

 
– pozna postopek z najdenimi premičninami, – izvede postopek z najdenimi premičninami, 

– napiše zapisnik za najdeno premičnino, 
– poskrbi za ustrezno hrambo, vračanje ali 

uničenje,  
– pozna red v policijskih enotah, 
– pozna postopke sprejemanja strank v 

objektih Policije,  

– izvede postopke sprejemanja strank v 
policijskih objektih, 

– zna skrbeti za varnost v policijskih enotah, 
 

– pozna ukrepe za zagotovitev varnosti na 
ogroženem območju, 

– pojasni kaj je nevarni predmet, načine 
zaznavanja, 

 

– izvede postopek zavarovanja, nevarnega 
predmeta in druge ukrepe za zagotovitev 
varnosti, 

 

– razume pomen preventivnega dela in 
policijske dejavnosti v skupnosti, 

– pozna vlogo in pomen nalog, ki jih izvaja 
vodja policijskega okoliša, 

– pozna oblike sodelovanja in pomen 
subjektov pri zagotavljanju varnosti, 

– vzdržuje javni red v skupnosti ter svetuje 
državljanom, 

– sodeluje pri osveščanju subjektov o varnem 
izvajanju njihove dejavnosti, 

– sodeluje z drugimi policisti pri organiziranju in 
izvajanju preventivnih programov,  

– razume kaj je nacionalna varnost, 
– pozna podsisteme nacionalne varnosti in 

njihove nosilce, 
– razume njihovo medsebojno sodelovanje, 
– razume statusne zadeve policistov pri delu v 

drugačnih delovnih razmerah, 

– deluje v skladu s pravili v sistemu 
nacionalne varnosti in v drugačnih 
varnostnih razmerah, 

– razvija znanje o delovanju policije ob 
naravnih in drugih nesrečah in upošteva 
način štabnega dela, 

– spozna pojem in pomen varstva pri delu v 
Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, 

– upošteva cilje varnega in zdravega dela, 
– uporablja preventivne ukrepe za 

zagotavljanje varnega dela, 
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– razume pomen zakonov, podzakonskih 

aktov in drugih predpisov, ki urejajo 
področja varstva pri delu, požarnega varstva 
in varstva okolja, 

– razume temeljna načela sodobnega varstva 
pri delu, 

– pozna pomen požarne varnosti, 
– pozna pomen evakuacije. 

– analizira in uporablja različne vrste ukrepov 
za zagotovitev varnega in zdravega dela in 
varnosti pri delu, 

– upošteva principe zdravstvenega varstva, 
– organizira delovni proces na osnovi  

delovne naloge tako, da bo potekal varno z 
vidika požarne varnosti, 

– zna organizirati evakuacijo in izvesti 
zavarovanje. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 48 (20 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj, 16 ur laboratorijskih vaj) 
 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog). 
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