
Višješolski študijski program: POLICIST2011 

 
 
A  SPLOŠNI DEL 

 
 
1 ŠTUDIJSKI PROGRAM 
1.1 Ime študijskega programa: POLICIST 
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: policist/policistka 
1.3 Okrajšava naziva: pol. 
 
2 CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE 
 
Temeljni cilji programa: 

• pridobitev strokovno-teoretičnih znanj za policijsko delo in omogočanje kritičnega 
razmišljanja ter razumevanja, analiziranja in odločanja v različnih okoliščinah; 

• usposobljenost za opravljanje policijskih nalog in izvajanje predpisov ter pooblastil na 
področju policijskega dela; 

• razvijanje kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu in 
zagotavljanje kakovosti svojega dela; 

• pridobitev znanja za vodenje policijskih postopkov in manjših skupin policistov;  
• oblikovanje poklicne identitete in razvijanje etičnega odnosa ter osebne in integracijske 

integritete. 
 
Študent/študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicnospecifične 
kompetence. 
 
Generične kompetence: 

• zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, skladno s standardi in pravili stroke; 
• pri načrtovanju in izvajanju delovnih nalog učinkovito uporablja sodobno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo; 
• razume poklicno in etično odgovornost ter skrbi za osebno in organizacijsko integriteto; 
• se zaveda pomena nadaljnjega in vseživljenjskega izobraževanja ter posreduje znanja; 
• racionalno uporablja energijo, gradiva (materiale) in čas; 
• varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih; 
• spremlja razvoj stroke in prenaša znanje v delovno okolje.  
 

 
Poklicnospecifične kompetence: 

• varuje in spoštuje človekove pravice in svoboščine ter se pri uradnih dejanjih samostojno 
odloča (ob upoštevanju pravil stroke, etičnih načel in človekovega dostojanstva);  

• samostojno vodi policijske postopke  in je odgovoren za kakovostno opravljeno delo in delo 
drugih  pri opravljanju skupne naloge, ki jo vodi do konca postopka; 

• komunicira s sodelavci, strankami, predstavniki organizacij, organov in civilne družbe v 
slovenskem in vsaj enem tujem jeziku; 

• varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi ter vzdržuje javni red;  
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• preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce 
kaznivih dejanj in prekrškov ter vodi prekrškovni postopek; 

• nadzoruje in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo 
za javni promet;  

• nadzoruje državno mejo in opravlja naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev; 
• varuje določene osebe, prostore, objekte in okoliše objektov;  
• obdeluje tajne in osebne podatke ter druge varovane podatke policije;  
• preventivno ukrepa in svetuje državljanom (samozaščitno obnašanje, varnost …); 
• strokovno, zakonito in učinkovito izvaja policijska pooblastila.  

 
3 TRAJANJE ŠTUDIJA 
 
3.1 Trajanje študija v letih  
Študij traja dve (2) leti. 

 
3.2 Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT)  
Študijski program je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. 

 
4 VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
 

4.1 Splošni vpisni pogoji 
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po 

prejšnjih predpisih ali 
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil 

preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo 
v srednjem strokovnem izobraževanju.  

 
4.2 Posebni pogoji 
Kandidat, ki izpolnjuje splošne pogoje, mora imeti tudi sklenjeno pogodbo s policijo.   
 
4.3 Merila za izbiro 
 
Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
(tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-
tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu 

(izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 
• ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 
Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 
seštevek: 
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 
• ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika. 
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5 OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Predmet ali druga sestavina Ustno Pisno 

Izdelek 
oziroma 

storitev in 
zagovor 

P1 Policija v družbi (PDR) X X  
P2 Etika in človekove pravice (EČP) X   
P3 Uvod v pravo (UPR)  X  
D1 Praktično izobraževanje – Policija v državi in 
družbi   X 

P4 Psihologija in komunikacija (PKO) X X  
P5 Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku (PST) X X  
P6 Varovanje podatkov in informacijska tehnologija 
(IKT)  X X 

D2 Praktično izobraževanje – Poslovno 
sporazumevanje   X 

P7 Policijska pooblastila s praktičnim postopkom 1 
(PPP 1)  X X 

P8 Policijska uporaba borilnih veščin in psihofizična 
priprava 1 (BVP 1)   X 

P9 Policijska taktika in oborožitev 1 (PTO 1) X  X 
D3 Praktično izobraževanje – Policijska pooblastila   X 
P10 Postopek o prekrških (PPR)  X X 
P11 Varnost cestnega prometa (VCP)  X X 
P12 Tujci in mednarodna zaščita (TMZ)  X X 
D4 Praktično izobraževanje – Temelji prekrškovnega 
prava   X 

P13 Osnove kriminalistike (OKR)  X  
P14 Kazensko materialno pravo  (KMP)  X  
D5 Praktično izobraževanje – Kriminalistika s 
kazenskim pravom   X 

P15 Policijska pooblastila s praktičnim postopkom 2 
(PPP 2)  X X 

P16 Policijska uporaba borilnih veščin in 
psihofizična priprava 2 (BVP 2)   X 

P17 Policijska taktika in oborožitev 2 (PTO 2)   X 
D6 Praktično izobraževanje – Praktični postopki in 
veščine   X 

P18 Splošne policijske naloge (SPN)  X X 
P19 Postopki v cestnem prometu (PCP)  X X 
P20 Nadzor državne meje in mednarodno policijsko 
sodelovanje (NDM)  X X 

D7 Praktično izobraževanje – Prekrškovno 
materialno pravo    

P21 Kriminalistika  (KRM)  X X 
P22 Kazensko procesno pravo (KPP)  X  
D8 Praktično izobraževanje – Preiskovanje kaznivih 
dejanj    

P23 Vodenje in odločanje (VOD) X  X 
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Predmet ali druga sestavina Ustno Pisno 

Izdelek 
oziroma 

storitev in 
zagovor 

P24 Komunikacijske veščine in jezikovna kultura 
(KJK) X X  

P25 Policijski informacijsko-komunikacijski sistem 
(PIS)  X X 

D9 Praktično izobraževanje – Organizacija in 
vodenje postopkov   X 

 
6 NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA 
 
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 
tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri 
delodajalcu. 
Študij se izvaja kot redni.  
 
 
7 POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA 
7.1 Pogoji za napredovanje 
 
V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil vse obveznosti modulov, predmetov in 
praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika.   
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika 
v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. 
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta. 

 
7.2 Pogoji za dokončanje 
 
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske 
obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...), in sicer: 
 

1. Vse obvezne module in predmete v obsegu 110 KT: 
1. Policija v državi in družbi (12 KT) 

o Policija v družbi (3 KT) 
o Etika in človekove pravice (3 KT) 
o Uvod v pravo (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Policija v državi in družbi (3 KT)  

2. Poslovno sporazumevanje (11 KT) 
o Psihologija in komunikacija  (3 KT) 
o Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku (3 KT) 
o Varovanje podatkov in informacijska tehnologija (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Poslovno sporazumevanje  (2 KT) 

3. Policijska pooblastila (15 KT) 
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o Policijska pooblastila s praktičnim postopkom 1 (4 KT) 
o Policijska uporaba borilnih veščin in psihofizična priprava 1 (5 KT) 
o Policijska taktika in oborožitev 1 (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Policijska pooblastila  (3 KT) 

4. Temelji prekrškovnega prava (13 KT) 
o Postopek o prekrških (4 KT) 
o Varnost cestnega prometa (3 KT) 
o Tujci in mednarodna zaščita (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Temelji prekrškovnega prava  (3 KT) 

5. Kriminalistika s kazenskim pravom (9 KT) 
o Osnove kriminalistike (3 KT) 
o Kazensko materialno pravo  (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Kriminalistika s kazenskim pravom (3 KT) 

6. Praktični postopki in veščine (15 KT) 
o Policijska pooblastila s praktičnim postopkom 2 (4 KT) 
o Policijska uporaba borilnih veščin in psihofizična priprava 2 (4 KT) 
o Policijska taktika in oborožitev 2 (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Praktični postopki in veščine  (4 KT) 

7. Prekrškovno materialno pravo (12 KT) 
o Splošne policijske naloge (3 KT) 
o Postopki v cestnem prometu (3 KT) 
o Nadzor državne meje in mednarodno policijsko sodelovanje (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Prekrškovno materialno pravo   (3 KT) 

8. Preiskovanje kaznivih dejanj (9 KT) 
o Kriminalistika  (3 KT) 
o Kazensko procesno pravo (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Preiskovanje kaznivih dejanj  (3 KT) 

9. Organizacija in vodenje postopkov (14 KT) 
o Vodenje in odločanje (3 KT) 
o Komunikacijske veščine in jezikovna kultura (4 KT) 
o Policijski informacijsko-komunikacijski sistem (3 KT) 
o Praktično izobraževanje – Organizacija in vodenje postopkov  (4 KT) 

 
2. Prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT 
 
3. Diplomsko delo 5 KT 

 
 
8 POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 
 
V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih 
obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi 
programi ni mogoče.  
 
9 POGOJI ZA KONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  
 
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov programa. 
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B  POSEBNI DEL 

1 PREDMETNIK  

Oznaka 
Predmet ali druge 
sestavine 

Obvezno/ 
izbirno Letnik 

Število kontaktnih ur Število ur 
študentovega 

dela 
Kreditne 

točke P SV LV Skupaj 

M1 
POLICIJA V DRŽAVI IN 
DRUŽBI obvezno 1       120 360 12 

P1 Policija v družbi      20 12 16 48 90 3 
P2 Etika in človekove pravice     20 16  36 90 3 
P3 Uvod v pravo      20 8 8 36 90 3 

D1 
Praktično izobraževanje – 
Policija v državi in družbi          90 3 

M2 
POSLOVNO 
SPORAZUMEVANJE obvezno 1    108 330 11 

P4 Psihologija in komunikacija     18 18  36 90 3 

P5 
Poslovno sporazumevanje v 
tujem jeziku     20 16  36 90 3 

P6 
Varovanje podatkov in 
informacijska tehnologija     10 6 20 36 90 3 

D2 
Praktično izobraževanje – 
Poslovno sporazumevanje          60 2 

M3 
POLICIJSKA 
POOBLASTILA  obvezno 1    216 435 15 

P7 
Policijska pooblastila s 
praktičnim postopkom 1     16 8 24 48 120 4 

P8 

Policijska uporaba borilnih 
veščin in psihofizična 
priprava 1     20  100 120 150 5 

P9 
Policijska taktika in 
oborožitev 1     12 4 32 48 75 3 

D3 
Praktično izobraževanje – 
Policijska pooblastila          90 3 

M4 

TEMELJI 
PREKRŠKOVNEGA 
PRAVA obvezno 1    120 390 13 

P10 Postopek o prekrških     36 12  48 120 4 
P11 Varnost cestnega prometa     25 5 6 36 90 3 
P12 Tujci in mednarodna zaščita     20 6 10 36 90 3 

D4 

Praktično izobraževanje – 
Temelji prekrškovnega 
prava          90 3 

M5 
KRIMINALISTIKA S 
KAZENSKIM PRAVOM obvezno 1    72 270 9 

P13 Osnove kriminalistike     30  6 36 90 3 
P14 Kazensko materialno pravo      18 18  36 90 3 

D5 

Praktično izobraževanje – 
Kriminalistika s kazenskim 
pravom          90 3 

M6 
PRAKTIČNI POSTOPKI 
IN VEŠČINE obvezno 2    216 420 15 

P15 
Policijska pooblastila s 
praktičnim postopkom 2     10 10 40 60 120 4 
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Oznaka 
Predmet ali druge 
sestavine 

Obvezno/ 
izbirno Letnik 

Število kontaktnih ur Število ur 
študentovega 

dela 
Kreditne 

točke P SV LV Skupaj 

P16 

Policijska uporaba borilnih 
veščin in psihofizična 
priprava 2     8  100 108 120 4 

P17 
Policijska taktika in 
oborožitev 2     8  40 48 75 3 

D6 

Praktično izobraževanje – 
Praktični postopki in 
veščine             120 4 

M7 
PREKRŠKOVNO 
MATERIALNO PRAVO  obvezno 2       144 370 12 

P18 Splošne policijske naloge     50 10   60 100 3 
P19 Postopki v cestnem prometu     30 10 8 48 90 3 

P20 

Nadzor državne meje in 
mednarodno policijsko 
sodelovanje     20 8 8 36 90 3 

D7 

Praktično izobraževanje – 
Prekrškovno materialno 
pravo            90 3 

M8 
PREISKOVANJE 
KAZNIVIH DEJANJ  obvezno 2      84 270 9 

P21 Kriminalistika      36 4 8 48 90 3 
P22 Kazensko procesno pravo     20 16   36 90 3 

D8 
Praktično izobraževanje – 
Preiskovanje kaznivih dejanj            90 3 

M9 
ORGANIZACIJA IN 
VODENJE POSTOPKOV obvezno 2      156 420 14 

P23 Vodenje in odločanje     18 6  12  36 90 3 

P24 
Komunikacijske veščine in 
jezikovna kultura     28  44  72 120 4 

P25 
Policijski informacijsko-
komunikacijski sistem     16   32 48 90 3 

D9 

Praktično izobraževanje – 
Organizacija in vodenje 
postopkov            120 4 

P26 Prostoizbirni predmet izbirno 2     150 5 

 
Diplomsko delo obvezno 2             150 5 D 

 
 
Opombe: 
 
M – modul 
P – predmet 
D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo) 
PR – predavanja 
SV – seminarske vaje 
LV – laboratorijske vaje 
 
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega programa (D). 
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2 ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETOV 
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Predmet Izvajalec Znanje 
P1 Policija v družbi (PDR) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave, sociologije, 
organizacije, menedžmenta  

P2 Etika in človekove pravice 
(EČP) 
 

predavatelj 
varstvoslovja, prava, javne uprave, sociologije, 
politologije, filozofije, psihologije, pedagogike, 
andragogike, socialnega dela, komunikologije 

P3 Uvod v pravo (UPR) 
 predavatelj prava, varstvoslovja, javne uprave 

P4 Psihologija in komunikacija 
(PKO) 
 

predavatelj 
 

psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, 
andragogike, socialnega dela 

P5 Poslovno sporazumevanje v 
tujem jeziku (PST) 
 

predavatelj ustreznega tujega jezika 

P6 Varovanje podatkov in 
informacijska tehnologija (IKT) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, javne uprave, računalništva, 
informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, 
geologije ali mehatronike 

P7 Policijska pooblastila s 
praktičnim postopkom 1 (PPP 1) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
obramboslovja, vojaštva 

inštruktor varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
obramboslovja, vojaštva, policije 

P8 Policijska uporaba borilnih 
veščin in psihofizična priprava 1 
(BVP 1) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, javne uprave, menedžmenta, 
organizacije, športne vzgoje 

inštruktor 
varstvoslovja, javne uprave, športne vzgoje, 
športnega treniranja ali borilnih veščin, 
samoobrambe 

P9 Policijska taktika in oborožitev 
1 (PTO 1) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  ekonomije, 
organizacije, obramboslovja, vojaštva 

inštruktor varstvoslovja, prava, javne uprave,  ekonomije, 
organizacije, obramboslovja, vojaštva, policije 

P10 Postopek o prekrških (PPR) 
 predavatelj prava, varstvoslovja, javne uprave 

P11 Varnost cestnega prometa 
(VCP) 

predavatelj 
 prometa, prava, varstvoslovja, javne uprave 

P12 Tujci in mednarodna zaščita 
(TMZ) predavatelj varstvoslovja, prava, javne uprave,   organizacije, 

politologije 

P13 Osnove kriminalistike (OKR) 
 predavatelj 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  
menedžmenta, organizacije, prometa, psihologije, 
sociologije, politologije, ekonomije, strojništva, 
fizike, kemije, biologije 

P14 Kazensko materialno pravo  
(KMP) predavatelj  prava, varstvoslovja, javne uprave 

P15 Policijska pooblastila s 
praktičnim postopkom 2 (PPP 2) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
obramboslovja, vojaštva 

inštruktor varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
obramboslovja, vojaštva, policije 

P16 Policijska uporaba borilnih 
veščin in psihofizična priprava 2 
(BVP 2) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, javne uprave, menedžmenta, 
organizacije, športne vzgoje 

inštruktor 
varstvoslovja, javne uprave, športne vzgoje, 
športnega treniranja ali borilnih veščin, 
samoobrambe 
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P17 Policijska taktika in oborožitev 
2 (PTO 2) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  ekonomije, 
organizacije, obramboslovja, vojaštva 

inštruktor varstvoslovja, prava, javne uprave,  ekonomije, 
organizacije, obramboslovja, vojaštva, policije 

P18 Splošne policijske naloge 
(SPN) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  
menedžmenta, organizacije, obramboslovje, 
vojaštva 

P19 Postopki v cestnem prometu 
(PCP) 
 

predavatelj  prometa, prava, varstvoslovja, javne uprave 

inštruktor prometa, prava, varstvoslovja, javne uprave, 
komunale, policije 

P20 Nadzor državne meje in 
mednarodno policijsko sodelovanje 
(NDM) 

predavatelj varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
menedžmenta 

P21 Kriminalistika  (KRM) 
 

predavatelj  

varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
menedžmenta, prometa, psihologije, sociologije, 
politologije, ekonomije, strojništva, fizike, 
kemije, biologije 

inštruktor 

varstvoslovja, prava, javne uprave,  organizacije, 
menedžmenta, prometa, psihologije, sociologije, 
politologije, ekonomije, strojništva, fizike, 
kemije, biologije 

P22 Kazensko procesno pravo 
(KPP) predavatelj prava, varstvoslovja, javne uprave 

P23 Vodenje in odločanje (VOD) 
 predavatelj 

varstvoslovja, prava, javne uprave, sociologije, 
organizacije, menedžmenta, ekonomije, 
obramboslovja  

P24 Komunikacijske veščine in 
jezikovna kultura (KJK) 
 

predavatelj 
 

psihologije, varstvoslovja, komunikologije, 
pedagogike, socialne pedagogike, andragogike, 
socialnega dela, slovenščine 

P25 Policijski informacijsko- 
komunikacijski sistem (PIS) 
 

predavatelj 
 

varstvoslovja, javne uprave, računalništva, 
informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali 
mehatronike 

inštruktor 
varstvoslovja, javne uprave, računalništva, 
informatike, matematike, fizike, elektrotehnike, 
geologije ali mehatronike 

Praktično izobraževanje  (PRI) 
 predavatelj imenovanje za predavatelja za enega od 

predhodno navedenih predmetov 

 


