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KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
UVOD V PRAVO (UPR)
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
–
–
–

–
–
–

spoznati temeljna znanja o pravnem redu, ustavni ureditvi in ustroju oblasti v Republiki Sloveniji
in Evropski uniji,
razumeti strokovne izraze in razvijati kompetentno izražanje s področja pravnega reda,
razvijati sposobnost za samostojni študij pravnih predpisov in uporabe znanja pri ostalih predmetih
povezanih s pravom,
zavedati se pomena pravnih predpisov in delovanja države ter njenih organov,
razumeti vlogo in poznati organizacijo in naloge policije in drugih subjektov pri zagotavljanju
varnosti,
spoznati razvoj uniformirane policije v Sloveniji po II. svetovni vojni s poudarkom na vlogi
policije pri osamosvojitvi R Slovenije.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
– razumevanje temeljne vloge prava v različnih družbenih sistemih,
– razvijanje pravnega občutka in zavesti ter sposobnosti za razumevanje vloge prava in
države v moderni družbi,
– poznavanje temeljnih pojmov o javni in državni upravi ter lokalni samoupravi,
– razumevanje vloge MNZ in Policije v sistemu državne uprave,
– poznavanje organizacijske strukture MNZ in policije ter vloge in delovnih področij
posameznih organizacijskih enot policije,
– poznavanje temeljev zasebnega varovanja ter načrtovanja in organiziranja zasebnega
varovanja.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
– razume pravo kot osnovo urejanja
družbenih odnosov,
– pozna organizacijo države tako v
širšem kot v ožjem pomenu besede,
– razume opredelitev držav po obliki
vladavine, političnega sistema,
državne oblasti in državne ureditve,
– pozna in razume pojem pravnega reda
in pravnega pravila,
– pozna konkretna ravnanja, ki so v
nasprotju s pravnim redom,
– opredeli vrsto delikta, ter s pomočjo
ustreznega predpisa določi sankcijo,
– razlikuje pravne predpise in pozna
njihovo hierarhično strukturo,
– pozna in razloži formalne pravne vire,
– poišče ustrezni predpis za posamezno
pravno panogo,
– razume pojem pravne praznine,
– opredeli pravno razmerje ter subjekte
tega razmerja,
– opredeli veljavnost pravnih aktov
glede na prostor in čas ter retroaktivno
veljavnost predpisa,
– pozna osnovno delitev prava in
poglavitne pravne panoge.
– pozna zgodovino nastanka in razvoja
EU ter njenih inštitucij,
– primerja, razlikuje in opredeli
pristojnosti in sestavo inštitucij EU,
– pozna pojem državljanstva EU in
pravice, ki izhajajo iz tega,
– pozna temeljne svoboščine po pravu
EU,
– pozna postopek sprejemanja odločitev
v EU,
– primerja pomen pravnih aktov EU,
– pozna postopek prenosa pravnega reda
EU v notranji pravni red Republike
Slovenije.
– opredeli organizacijo in naloge MNZ
ter njegove pristojnosti do Policije,
– pozna organizacijo in naloge Policije,

FORMATIVNI CILJI
Študent:
– razvije zavest o pomenu prava, ki
prisilno ureja vedenje in ravnanje
ljudi,
– razvije zavest pristojnosti državnih
organov glede na posamezni tip
države,
– razvije zavest o pomenu pravnega
reda za obstoj države,
– ukrepa proti kršitelju,
– uporabi predpise, ki učinkujejo na
točno določeno osebo ali širši krog
ljudi,
– razvije zavest, da je ustava temeljni
predpis, ki ji sledijo zakoni in
podzakonski predpisi,
– konkretizira nastanek in prenehanje
pravnega razmerja ter razčleni
subjekte,
– uporabi ustrezni predpis pri
obravnavi kaznivega ravnanja, glede
na prostor in čas.

– razvije zavest prenosa pravnega reda
EU v pravni red R Slovenije in to
konkretizira na ravni državljanstva
EU in pri opravljanju policijskega
poklica.

– predstavi razmerje med MNZ in
Policijo ter njuno umeščenost v
državni sistem,
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– razume načrtovanje dela,
– pozna pristojnosti organizacijskih enot
Policije,
– razume pooblastila pomožnih
policistov,
– pozna teritorialno organiziranost dela
policije,
– pozna delovanje zasebnega varovanja
in pristojnosti policije,
– pozna delovanje detektivske
dejavnosti, ve katere podatke lahko
detektivi zbirajo in kje jih lahko
pridobijo,
– pozna nadzor in izvajalce nadzora nad
delom policistov.
– pozna razvoj in vlogo policije v
različnih družbeno političnih sistemih,
– presodi, kateri so temelji
državotvornosti in nacionalne
samobitnosti,
– pozna družbena in politična dogajanja
v 80. letih XX. stoletja v Evropi in
svetu,
– razvrsti po pomembnosti ključne
procese demokratizacije in
osamosvajanja Slovenije ter
vključevanje novonastale države v
nove integracije.

– izvede naloge policije v skladu z
veljavno zakonodajo,
– ovrednoti pomen pomožne policije
in njihovih pooblastil,
– sodeluje s subjekti zasebnega
varovanja in jih nadzira,
– ovrednoti detektivsko službo in njen
pomen v družbi,
– v primeru nadzora ukrepa v skladu s
predpisi.

– ovrednoti ključno vlogo policije v
različnih družbeno političnih
sistemih glede spoštovanja
človekovih pravic in svoboščin,
– ovrednoti in postavi v časovno
sosledje državotvorne in nacionalne
procese,
– razvije zavest o pomenu
demokratičnih volitev in učinku
enotne plebiscitne odločitve 1990,
– problematizira slovenske vzroke po
demokratizaciji in neodvisnosti,
– razvije zavest o pomenu skupne
varnosti (NATO) in mednarodne
skupnosti (EU).

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).

