
Sektor za varovanje in podporo varuje objekte Po-
licijske akademije in izvaja logistično dejavnost za 
nemoten potek delovnih procesov:

• opremlja in ureja učne in druge prostore,
•	 nabavlja in vzdržuje opremo za učni proces,
•	 namešča in vzpostavlja informacijsko opremo,
•	 pripravlja multimedijsko opremo,
•	 upravlja e-izobraževanje v policiji,
•	 oddaja prostore za delovne sestanke, strokovne 

posvete in prireditve,   
•	 zunanjim uporabnikom oddaja vadbene površine 

(športna igrišča, atletsko stezo, telovadnico, av-
topoligon),

•	 skrbi za vozni park Policijske akademije,
•	 študentom in udeležencem izobraževanj in uspo-

sabljanj omogoča bivanje v domovih,
•	 vzdržuje in čisti objekte,
•	 ureja zelenice, 
•	 ureja Park spomina Tacen.

Informacije in rezervacije prostorov:
Tel. št.: 01/514 72 00

Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Tel. št.: 01/428 40 00

Policijska akademija
Rocenska ulica 56

1211 Ljubljana Šmartno
Tel. št.: 01/519 37 00

E-naslov: pa@policija.si POLICIJSKA 
AKADEMIJA

Policijska akademija
je notranja organizacijska enota 

Generalne policijske uprave.

Skrbi za strokovno izobraženo
in usposobljeno policijo, ki

kompetentno in v zadovoljstvo
državljanov oziroma javnosti

opravlja svoje naloge.
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Center za izpopolnjevanje in usposabljanje sistem-
sko ureja celovit proces izpopolnjevanja in usposa-
bljanja v policiji, in sicer pripravlja letni načrt in ka-
talog usposabljanj ter pripravlja in izvaja programe 
izpopolnjevanj in usposabljanj za policijo in zunanje 
naročnike.                   

Področja usposabljanj:

•	 kriminalistično preiskovanje,
•	 splošne policijske naloge,
•	 prekrškovni postopek,
•	 prometna varnost,
•	 šola varne vožnje,
•	 socialne veščine,
•	 vodenje,
•	 varovanje človekovih pravic in svoboščin,
•	 nadzor državne meje,
•	 tuji jeziki …

Vadbeni center Gotenica omogoča tista usposablja-
nja, ki so povezana z delom na prostem: številna urje-
nja specialne enote, vodnikov službenih psov, poseb-
ne policijske enote za taktično delovanje ipd.

Oddelek vrhunskih športnikov usklajuje zaposlova-
nja vrhunskih športnikov in njihovo vključevanje v 
promocijsko in preventivno dejavnost policije. 

Oddelek za šolanje službenih psov je pristojen za 
usposabljanje vodnikov službenih psov in šolanje 
službenih psov policije za splošno in specialistično 
uporabo.

Višja policijska šola od leta 2013 izvaja javno veljav-
ni višješolski študijski program Policist za pridobi-
tev naziva strokovne izobrazbe policist/policistka. 

Program vključuje strokovno-teoretična in praktična 
znanja za opravljanje policijskih nalog in kompeten-
ce za samostojno reševanje problemov ter vodenje 
policijskih postopkov.

Izobraževanje poteka v Policijski akademiji in v posa-
meznih enotah policije. 

Program je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS.

Študij traja dve leti.

Izvaja se kot redni študij, za tiste policiste, ki so pri-
dobili strokovni naziv po programih na ravni srednje 
strokovne izobrazbe, pa kot izredni študij.

Diplomant pridobi znanja, spretnosti in kompeten-
ce, ki jih za poklic določa poklicni standard policist/
policistka na VI. ravni zahtevnosti. 

Informacije o programu in študiju:
www.policija.si, rubrika Generalna policijska uprava, 
Policijska akademija, ali tel. št. 01/514 71 50

Objave razpisov za zaposlitev in posledično študij:
www.policija.si, rubrika Zaposlitve

Center za raziskovanje in socialne veščine imple-
mentira nova znanja za uspešno in učinkovito delo 
policije.

Raziskovanje
Skrb za sistematično, znanstveno raziskovanje in za-
gotavljanje kvalitetnih in uporabnih raziskav na raz-
ličnih področjih policijskega dela.

Etika, integriteta ter človekove pravice in svobo-
ščine
Razvoj, implementacija in evalvacija etike, osebno-
stne in organizacijske integritete medosebnih odno-
sov v policiji  ter človekovih pravic in svoboščin.

Psihološka dejavnost v policiji
Je aplikativna, raziskovalna in pedagoška dejavnost 
psihologov, zaposlenih v policiji.

Aktivnosti policije v večkulturni skupnosti
Zagotavljanje  človekovih pravic in svoboščin za vse 
prebivalce, ne glede na razlike.

Enake možnosti obeh spolov
Izvajanje integracije načela enakosti spolov (uresni-
čevanje enakih možnosti spolov).

Upravljanje s konflikti v policiji 
Sistemsko in načrtno ukvarjanje s konfliktnimi situa-
cijami, z  namenom da se učinkovito razrešijo.

Muzej slovenske policije je specialni nacionalni mu-
zej, ki skrbi za ohranjanje, raziskovanje in predsta-
vljanje policijsko-pravosodne dediščine.


