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KATALOG ZNANJA 
 
 

1. IME PREDMETA  
 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN MEDNARODNO POLICIJSKO 
SODELOVANJE (NDM) 
 
 
2. SPLOŠNI CILJI  
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– pridobiti znanja za opravljanje nalog na področju nadzora državne meje in mednarodnega 

policijskega sodelovanja, 
– razumeti strokovne izraze in razviti kompetentno izražanje na področju varovanja državne 

meje in mednarodnega policijskega sodelovanja, 
– razviti sposobnost razumevanja odkrivanja in preprečevanja prekrškov in kaznivih dejanj 

s področja nadzora državne meje in mednarodnega policijskega sodelovanja, 
– razviti sposobnosti za izvajanje varovanja državne meje, mejne kontrole in posameznih 

oblik mednarodnega policijskega sodelovanja.  
 
 
3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
Pri predmetu in v povezavi s praktičnim izobraževanjem študenti poleg generičnih pridobijo 
naslednje kompetence: 
 
– razumevanje evropske in nacionalne zakonodaje, ki uravnava policijsko delo na področju 

varovanja državne meje, mejne kontrole in mednarodnega policijskega sodelovanja, 
– izvajanje schengenskih standardov in policijskih pooblastil za varovanje državne meje, 
– izvajanje različnih oblik mednarodnega policijskega sodelovanja,  
– sodelovanje z obmejnim prebivalstvom, 
– vodenje postopkov s tujci v različnih situacijah, 
– izvajanje nadzora državne meje.  
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4. OPERATIVNI CILJI  
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent:  Študent: 
– pozna odnos med nacionalno zakonodajo 

in pravnim redom Evropske unije (EU) 
na področju varovanja državne meje in 
mednarodnega policijskega sodelovanja, 

– utemelji pomen skupnega integriranega 
sistema za upravljanje zunanjih meja in 
krepitve kontrole in nadzora zunanjih 
meja držav članic (IBM),  

– razloži organizacijo, delovanje in rabo 
šengenskega informacijskega sistema  
(SIS), naloge nacionalnih uradov SIS in 
uradov SIRENE, 

– opiše postopek ob zadetku v SIS, 
– pojasni vlogo Evropske agencije za 

upravljanje in operativno sodelovanje na 
zunanjih mejah držav članic EU – 
FRONTEX, agenciji EUROPOL in 
INTERPOL, 

– pojasni oblike mednarodnega in 
čezmejnega policijskega sodelovanja,  

– pojasni organizacijo in pristojnosti 
Centrov za policijsko sodelovanje v 
Vratih (Megvarje) in Dolga vas, 

– opredeli bistvene vsebine Vizumskega 
zakonika ter razlike med vizumom in 
dovoljenjem za prebivanje,  

– pozna zakonodajo EU, ki opredeljuje 
državljane tretjih držav, ki za vstop 
potrebujejo vizum in državljane, ki so iz 
te obveznosti izvzeti, 

– definira pogoje za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav, ki uživajo 
pravico do svobode gibanja v EU, 

– opiše postopek razveljavitve vizuma, 
 
– ugotovi bistvene značilnosti uporabe 

tehničnih sredstev za izvajanje nadzora 
državne meje in mejne kontrole, 

– razloži postopek z osebo, ki ne izpolnjuje 
pogojev za vstop v državo in osebe, ki je 
nezakonito prestopila državno mejo, 

– ugotovi razloge za zavrnitev vstopa, 
 
– definira pomen mejne kontrole in vrste 

mejnih kontrol, 

– ovrednoti odnos med nacionalno 
zakonodajo in pravnim redom EU na 
področju varovanja državne meje in 
mednarodnega policijskega sodelovanja, 

– razvija zavest o pomenu skupnega 
integriranega sistema za upravljanje 
zunanjih meja in krepitve kontrole in 
nadzora zunanjih meja držav članic 
(IBM), 

– izvede postopek glede na vrsto zadetka v 
SIS, 

– vnese podatke zadetka v SIS v operativne 
evidence, 

– obvešča Urad Sirene ob SIS zadetku, 
– razvija zavest o pomenu organiziranosti 

in predstavi organiziranost FRONTEXA, 
EUROPOLA in INTERPOLA, 

– sodeluje v različnih oblikah 
mednarodnega in čezmejnega 
policijskega sodelovanja s sosednjimi 
državami,  

– komunicira z organizacijo Centrov za 
policijsko sodelovanje v Vratih 
(Megvarje) in Dolga vas, 

 
– kontrolira dokumente,  
– kontrolira tujce, ki potrebujejo vizum za 

vstop v Slovenijo in tiste, ki so iz tega 
izvzeti, še posebej osebe, ki uživajo 
pravico do svobode gibanja, 

– razveljavi vizum,  
 
– uporabi tehnična sredstva za nadzor 

državne meje in mejno kontrolo, 
– ukrepa zoper osebe, ki nezakonito 

vstopijo v državo, 
– izvede mejno kontrolo po schengenskih 

standardih,  
– sodeluje pri izvajanju mejne kontrole - 

kontrole potnikov, prevoznih sredstev in 
stvari, 

– zavrne vstop, 
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– definira oblike in metode ter postopke za 
mejno kontrolo in izravnalne ukrepe, 

– navede razloge za zavrnitev vstopa oseb 
v državo, 

– našteje temeljna pooblastila za izvajanje 
izravnalnih ukrepov, 

– opiše tokove in značilnosti nedovoljenih 
migracij, 

– definira izvajanje ukrepov ob odkritju 
nezakonitih ravnanj, 

– razloži postopek prijetja osebe, ki 
nezakonito prestopi državno mejo, 

– razloži postopek prevzema in vračanja 
oseb na državni meji po meddržavnih 
sporazumih, 

– pojasni, kdaj prekršek prehaja v kaznivo 
dejanje in definira kazenske določbe, 

– na primeru pojasni mejni incident in 
opiše bistvene naloge ob ugotovitvi 
incidenta, 

– opredeli pravila obmejnega prometa, 
– navede pravila Sporazuma o obmejnem 

policijskem sodelovanju (SOPS), 
– klasificira najpogostejša kazniva dejanja 

in prekrške (tihotapstvo, trgovina z 
ljudmi in orožjem, nedovoljen promet s 
prepovedanimi drogami), 

– razloži postopek z osumljencem ob 
odkritju kaznivega dejanja ali prekrška. 

 
 

– izvaja pooblastila na področju izravnalnih 
ukrepov, 

– izvede naloge varovanja državne meje 
med mejnimi prehodi in varovanje 
mejnih prehodov izven delovnega časa v 
skladu s šengenskimi standardi, 

– izvaja pooblastila pri varovanju državne 
meje, 

– odkriva tipična protipravna ravnanja pri 
varovanja državne meje, 

– odkriva tipična protipravna ravnanja pri 
varovanju državne meje in ukrepe ob 
odkritju takega ravnanja, 

– izvede prijetje osebe, ki je nezakonito 
prestopila državno mejo, 

– sodeluje pri prevzemu in vračanju oseb 
na državni meji,  

– napiše plačilni nalog ali predlog za 
uvedbo postopka o prekršku ali kazensko 
ovadbo zoper storilca, glede na vrsto 
odkrite kršitve, 

– obravnava mejne incidente, 
– kontrolira potnike na mejnem prehodu za 

maloobmejni promet po pravilih SOPS in 
zakonodaje EU, 

– izvede osnovna kriminalistično tehnična 
opravila, 

– odkriva predmete, ki jih osebe tihotapijo 
preko zelene meje, 

– spoštuje in varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine pri postopkih. 

 
 
 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
 
Število kontaktnih ur: 36 (20 ur predavanj, 8 ur seminarskih vaj, 8 ur laboratorijskih vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog). 
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