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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POLICIJSKA POOBLASTILA S PRAKTIČNIM POSTOPKOM 1 
(PPP 1) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– razvijati odnos do zakonitega, strokovnega in učinkovitega izvajanja policijskih 

pooblastil,  
– razvijati odgovornost za lastno varnost, varnost sodelavcev pri izvajanju nalog in oseb v 

policijskih postopkih,   
– varovati in spoštovati človekove pravice in svoboščine, upoštevati pravila stroke, etičnih 

načel in človekovega dostojanstva  pri uradnih dejanjih, 
– razvijati znanja za vodenje policijskega postopka  in za kakovostno opravljeno delo.  
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– izvajanje temeljne zakonodaje s področja policijskih pooblastil, 
– razumevanje strokovnih izrazov in razvijanje kompetentnega izražanja, 
– razvijanje praktičnih veščin v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi 

svoboščinami in spoštovanje kodeksa policijske etike, 
– uporabljanje metod dela in taktike policijskih pooblastil, 
– razumevanje povezanosti med splošnimi pooblastili, pooblastili policista v 

predkazenskem postopku in v postopku o prekršku, 
– izvajanje policijskih pooblastil.  
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
Splošna policijska pooblastila 
– opredeli z ustavo zagotovljene pravice in 

temeljne svoboščine državljanov, s 
poudarkom na pravicah in svoboščinah, 
opredeljenih v II. poglavju Ustave RS, 

– pojasni izvajanje policijske dejavnosti z 
represivnimi ukrepi, ki posegajo v 
področje pravic in svoboščin, 

– razloži pravno regulacijo in osnovna 
načela za uporabo policijskih pooblastil, 

– poveže znanje o policijskih pooblastilih 
in človekovih pravicah v kritično 
razmišljanje o konfliktih med policijo in 
javnostjo, ki nastanejo zaradi uporabe 
policijskih pooblastil, 

 

 
– razvije zavest o pomenu pravic in 

svoboščin iz Ustave RS, II. poglavje, 
– pridobi sposobnost oceniti zakonitost 

posameznih policijskih pooblastil v 
povezavi z varstvom človekovih pravic 
in svoboščin, 

 

– utemelji  okoliščine in ravnanja, kjer 
policist  'mora' uporabiti opozorilo, 

– razloži okoliščine in ravnanja za 
uporabo pooblastila, koga sme policist 
opozoriti in kako,  

– primerja pooblastilo opozorila po 
različnih zakonih, 

 

– izpelje postopek opozorila po Zakonu o 
policiji  (v nadaljevanju: ZPol), 

– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni ukaz, s katerim daje policist  
navodila in zahteve za ukrepe in 
dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali 
opustiti,  

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

– razloži, zakaj policist z ukazom daje 
navodila in zahteva ukrepe, komu ter 
kakšne so posledice, če se oseba, ki ji je 
policist ukazal izvajanje ali opustitev 
določenih ukrepov, iz neupravičenih 
razlogov, ne ravna po ukazu policista, 

 

– razvije sposobnost kritične strokovne 
presoje za uporabo posameznega 
policijskega pooblastila, 

– razvije odgovoren odnos do pravilne 
uporabe policijskih pooblastil, 

– izpelje običajni postopek ukaza,  
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni zakonsko osnovo, namen in 
pomen ugotavljanja  identitete in 
identifikacijskega postopka ,                                   

– utemelji razloge za ugotavljanje                                                                                                      
identitete, 

– razloži način ugotavljanja identitete in s 
čim osebe dokazujejo svojo identiteto, 

– se zaveda  posledic nepoznavanja in 
nepravilne uporabe policijskega 
pooblastila, 

– se zaveda  pomena spoštovanja 
človekovih pravic in svoboščin pri 
uporabi policijskih pooblastil, 

– izpelje običajni postopek, ugotavljanja 
identitete, 
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– razloži postopek z osebo brez listin,  

kdaj in na kakšen način opravi 
identifikacijski postopek, 

– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni namen vabljenja in način za 
izvajanje tega pooblastila,  

– utemelji pogoje za izvedbo  tega 
pooblastila, 

– primerja vabljenje po različnih zakonih, 
 

– izpelje postopek vabljenja po ZPol, 
– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni namen in pomen varnostnega 
pregleda, 

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

– razloži načine izvajanja, 
– razlikuje od podobnih ukrepov, 
– primerja pooblastilo varnostnega 

pregleda po različnih zakonih, 
 

– uporablja primerno intenziteto teh 
ukrepov, 

– izpelje običajni postopek varnostnega 
pregleda, 

– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni namen in pomen pooblastila 
pregleda osebe, 

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

– razloži načine izvajanja, 
– razlikuje od podobnih ukrepov, 
 

– izdela primerjavo po različnih zakonih, 
– izpelje običajni postopek pregleda 

osebe, 
– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni pojem in pomen pooblastila 
prepoved gibanja, 

– razloži namen tega ukrepa, pogoje, način 
ukrepanja ter uporabo primernih 
sredstev za izvedbo ukrepa, 

– primerja ta ukrep po različnih zakonih, 
 

– uporablja ukrepe v skladu z zakoni in 
ostalimi predpisi, 

– evidentira uporabo tega pooblastila, 

– pojasni namen in pomen pooblastila 
prepovedi  približevanja   določenemu 
kraju  oziroma osebi, 

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

 

– izpelje običajni postopek prepovedi 
približevanja določenemu kraju oziroma 
osebi, 

– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni pomen policijskega ukrepa 
protiteroristični  pregled prostorov, 
objektov, naprav in območij,                                       

– razloži pojem terorizem, njegove 
pojavne oblike, kako se država bori proti 
temu pojavu,  

– razloži kaj je in zakaj je protiteroristični  
pregled pomemben, pogoje, kaj obsega 
ter kakšne  naloge pri izvajanju tega 
ukrepa opravljajo policisti, kadar pride 
do ogrožanja splošne varnosti ljudi in 

– se zaveda  posledic nepoznavanja in 
nepravilne uporabe policijskega 
pooblastila,  

– evidentira uporabo tega pooblastila, 
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premoženja na določenem prostoru, 
objektu ali območju,  

 
– pojasni namen, pomen in nevarnosti pri 

prijetju, 
– razloži pomen posega v osebno svobodo, 
– razloži pojem in zakonsko osnovo 

prijetja, nevarnosti pri prijetju, posebne 
primere pri izvajanju prijetja, katero 
pravico s tem ukrepom omejuje in v 
kakšni meri, 

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi,  

 

– izpelje običajni postopek prijetja, 
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni namen in pomen privedbe in 
splošno o omejitvi osebne svobode,            

– razloži pojem in zakonsko osnovo 
privedbe, privedbo na podlagi veljavne 
odredbe pristojnega državnega organa, 
privedbo brez pisne  odredbe na podlagi 
zakona,   

– utemelji pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi,   

– primerja to pooblastilo po različnih 
zakonih, 

 

– izpelje običajni postopek privedbe,  
– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni namen in pomen pridržanja in 
splošno o omejitvi svobode,    

– razloži pojem in zakonsko osnovo 
pridržanja, 

– utemelji pogoje za pridržanje s 
poudarkom na pridržanju po zakonu o 
policiji,         

– primerja ta ukrep po različnih zakonih, 
 

– seznanja pridržane osebe z njihovimi 
pravicami in skrbi, da jim niso kršene, 

– obvešča svojce, 
– utemelji odločbo o pridržanju, 
– izvede postopek seznanitve s pravicami 

pridržane osebe, 
– izpelje običajni postopek pridržanja, 
– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 

– razloži pooblastilo  zaseg predmetov in 
ravnanje z zaseženimi predmeti, 

– razloži pojem in zakonsko osnovo 
ukrepa, 

– utemelji pogoje za zaseg predmetov,  
– razloži postopek ob zasegu in ravnanje z 

zaseženimi predmeti, 
 

– razume povezanost s pooblastili iz 
Zakona o kazenskem postopku in 
Zakona o prekrških, 

– izpelje postopek zasega predmetov, 
– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 
 

– pojasni ustavno kategorijo 
nedotakljivosti stanovanja, 

– pojasni zakonsko osnovo pri policijskem 
pooblastilu vstop v tuje  stanovanje in 
druge  prostore, 

– presoja dogodke, ki lahko pomenijo 
konkretno nevarnost za ljudi in 
premoženje in temu ustrezno ukrepa, 

– pri ukrepanju upošteva veljavne 
predpise,  

– izpelje običajni postopek vstopa v tuje 
stanovanje in druge prostore, 
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– razloži varnostne in procesne razloge za 

vstop v tuje stanovanje ter druge 
prostore, 

– razlikuje pogoje, v katerih lahko dano 
pooblastilo uporabi, 

– pojasni disciplinsko in kazensko 
odgovornost ob zakonsko 
neupravičenem vstopu v tuje stanovanje, 

– primerja to pooblastilo po različnih 
zakonih, 

 

– izdela ustrezni pisni izdelek,                      
– evidentira uporabo tega pooblastila, 

 

– pojasni kdaj in v katerih primerih  sme 
uporabiti tuje prometno in 
komunikacijsko sredstvo, 

– razloži, kdaj in pod kakšnimi pogoji sme 
policist uporabiti najbližje dosegljivo 
prevozno sredstvo ali sredstvo za zveze. 

 

– Argumentira in se odloči kdaj in v 
katerih primerih uporabi prevozno oz. 
komunikacijska sredstva, 

– evidentira uporabo tega pooblastila. 
 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 48 (16 ur predavanj, 8 ur seminarskih vaj, 24 ur praktičnih vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog …). 
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