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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU (PST) 
 
Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku se izvaja v angleščini ali nemščini ali italijanščini. 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– Zavedati se pomena rabe tujega jezika kot jezika sporazumevanja s tujimi govorci, 
– spoznati in se zavedati pomena ustreznega govornega in pisnega sporazumevanja v tujem 

jeziku za uspešno delo policista,    
– usposobiti se za samostojno uporabo strokovne terminologije v tujem jeziku na 

posameznih področjih policijskega dela, dosega ustrezno raven razumevanja in 
sporočanja, 

– uriti in razvijati vse jezikovne spretnosti, s poudarkom na spretnosti ustnega izražanja, 
– usposobiti se za samostojno uporabo večjezičnih slovarjev, elektronskih orodij in drugih 

virov za učenje tujega jezika, 
– spoznati zakonitosti pisanja izbranih besedilnih vrst v tujem jeziku in se usposobiti za 

njihovo razumevanje in oblikovanje. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 
 
– uspešno govorno sporazumevanje s strankami v tujem jeziku, 
– obvladanje osnov pisnega sporazumevanja, 
– razumevanje ključnih informacij, podanih v tujem jeziku, 
– ustrezna izbira funkcijske zvrsti jezika (formalni, neformalni jezik), prilagajanje 

komunikacijskega stila glede na sogovornika ali situacijo, 
– razvijanje in utrjevanje samozavestne odzivnosti pri komunikaciji v tujem jeziku,  
– razvijanje korektnega odnosa, upoštevanje kulturnih in jezikovnih različnosti. 
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent (se) v tujem jeziku: 
Organiziranost policije, delo policista 
– pozna ključno besedišče za predstavitev 

v tujem jeziku, 
– spozna osnovno strokovno besedišče, 

vezano na organiziranost policije in delo 
policista. 

 
 

 
 

– predstavi, pridobi in posreduje podatke o 
drugih, 

– predstavi organiziranost slovenske 
policije na posamezni ravni, 

– navede naloge, dolžnosti in pooblastila 
policista. 

 
 
 

Osebni dokumenti, ugotavljanje identitete 
– pozna osnovno strokovno besedišče in 

slovnične strukture za pridobivanje in/ali 
posredovanje podatkov, 

– se zaveda pomembnosti varovanja 
osebnih podatkov tujih državljanov. 

 

– poimenuje osebne dokumente, listine 
in/ali dovoljenja, 

– pridobi osebne podatke drugih oseb, 
posreduje podatke (o osebi, dokumentu, 
ipd.), 

– ugotavlja istovetnost iz tujih osebnih 
dokumentov in listin, 

– naniza pogoje za izvedbo postopka; 
– razvija veščine hitrega branja in iskanja 

posameznih informacij/podatkov v 
besedilu oz. v dokumentu. 

 
 

Mejne zadeve in tujci  
– pozna ustrezne slovnične strukture, 
– spozna ustrezno besedišče na področju 

kaznivih dejanj, storilcev, 
– razlikuje kazniva dejanja in storilce 

kaznivih dejanj pri problematiki 
varovanja državne meje, 

– razvija veščine ustnega izražanja. 

– poimenuje dokumente, potrebne za 
prestop meje, 

– navede imena držav, izpelje pripadajoča 
državljanstva,     

– izvede temeljno in temeljito mejno 
kontrole, 

– pridobi informacije o tujih državljanih 
pri pristojnih organih v državah EU, 

– navede naloge in pooblastila policista na 
mejnem prehodu, 

– zavrne tujcu vstop v državo, navede 
vzrok zavrnitve, 

– izvede postopek s tujcem, ki nezakonito 
vstopi ali prebiva v RS, in s prosilci za 
azil, 

– navede kazniva dejanja in storilce 
kaznivih dejanj. 

Prijetje in pridržanje 
– spozna osnovno strokovno besedišče, 

vezano na prijetje/pridržanje, 

 
– našteje situacije in ukrepanje policista ob 

prijetju/pridržanju, 
– razloži razloge za prijetje/pridržanje, 
– seznani tujca z njegovimi pravicami. 
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– pozna ustrezne slovnične in funkcijske 

strukture (velelnik, modalni glagoli) za 
izrekanje ukaz, dajanje navodil. 

 

 

Kazniva dejanja, storilci kaznivih dejanj, 
preventiva 
– spozna osnovno strokovno besedišče na 

področju kaznivih dejanj, 
– pozna besedišče (deli telesa, oblačila, 

obutev, barve, materiali, vzorci),  
– pozna ustrezne slovnične in funkcijske 

strukture (ustrezni časi, vezniške besede, 
naštevanje, razvrščanje). 

 
 
 
 

 
– našteje in opiše kazniva dejanja, 
– našteje naloge in pooblastila policistov 

pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj, 

– zbira informacije, postavlja ustrezna 
vprašanja osumljencu, pričam in 
oškodovancem kaznivega dejanja, 

– izpelje osnovni postopek s tujcem, 
– napiše krajši sestavek, 
– svetuje, kako se zavarovati pred storilci 

kaznivih dejanj, 
– sodeluje s policijami drugih držav in/ali 

z mednarodnimi institucijami. 
 

Sodišče in sodni proces 
– spozna osnovno strokovno besedišče, 

vezano na sodišče, sodni proces, zakone 
in zakonske predpise, 

– pozna ustrezne slovnične in funkcijske 
strukture. 

 

– poimenuje udeležence sodnega procesa, 
opiše njihovo delo, 

– razloži postopek od prijetja do obsodbe, 
– našteje zakone, predpise, kazni. 

Promet in prometni prekrški 
– spozna osnovno strokovno besedišče z 

navedenega področja, 
– pozna ustrezne slovnične in funkcijske 

strukture. 
 
 

– poimenuje prevozna sredstva, dele 
vozila, udeležence v prometu, cestno 
infrastrukturo, vrste prometnih nesreč, 

– poimenuje prometne znake, razloži 
njihov pomen, 

– navede prometne prekrške in ukrepe 
policista ob posameznem prekršku, 

– izvede postopek z voznikom, ki je storil 
prometni prekršek, 

– utemelji ukrep in zakonitost ukrepa, 
– razloži postopek preizkusa 

alkoholiziranosti, 
– opiše poškodbe in škodo na vozilih, 
– napiše krajši sestavek o prometni 

nesreči, 
– se pogovarja o varnosti v cestnem 

prometu, kulturi vožnje. 
 

Posredovanje splošnih informacij, nudenje 
pomoči 
– pozna ustrezne besedne zveze in 

slovnične strukture,  
– spozna ustaljene frazeološke izraze. 
 

– nudi pomoč tujcem v različnih situacijah 
z nasveti, informacijami in/ali opozorili,  

– uporablja ustrezne frazeološke izraze za 
dajanje informacij, izrekanje opozoril, 
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– razloži, kje so določeni 
objekti/institucije, in kako se do njih 
pride, 

– opozarja na nevarnosti. 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 36  (20 ur predavanj in 16 ur vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (samostojno učenje, priprava na predavanja, izdelava 
pisnih izdelkov, slovnične vaje, uporaba svetovnega spleta, večjezičnih slovarjev, elektronskih 
orodij za učenje angleščine, nemščine, italijanščine). 
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