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USPOSABLJANJE DELAVCEV POLICIJE ZA VAROVANJE ZUNANJE MEJE 
EVROPSKE UNIJE 

1. 3. 2006 se je v Policijski akademiji začelo usposabljanje 1. skupine delavcev 
policije za varovanje zunanje meje Evropske unije po Programu usposabljanja 
delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije. Osnova za pripravo 
programa, ki se bo zaključil z izpitom za izvajanje policijskih pooblastil, je bila 
dopolnitev zakona o policiji s 67. b členom (ZPol-UPB5. Ur. list RS, št. 98/05). 

Vpisni pogoji za kandidate, ki se želijo vključiti v program usposabljanja, so enaki kot 
za vključitev v Izobraževalni program Policist. 
 

Predstavitev programa 
 

A. SPLOŠNI DEL 
 
1. IME  IN VRSTA PROGRAMA 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA delavcev policije za varovanje zunanje meje 
Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil 

 
2. CILJI  USPOSABLJANJA 
 
V  programu se delavci policije, ki bodo opravljali naloge varovanja zunanje meje EU  
(v nadaljevanju: kandidati), usposobijo za: 
• opravljanje nalog varovanja državne meje in opravljanja mejne kontrole; 
• opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; 
• opravljanje nalog, ki zagotavljajo varnost življenja, osebno varnost in varnost 

premoženja ljudi; 
• uporabo zakonov in predpisov skupaj s temeljno državno in evropsko zakonodajo 

pri izvajanju nalog in pooblastil na področju varovanja zunanje meje EU; 
• delovanje po zakonih, prepoznavanje protipravnih dejanj ter ustrezno uporabo 

policijskih pooblastil; 
• spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
 
V  programu kandidati: 
• spoznajo in razumejo organizacijo policije; 
• spoznajo in upoštevajo etična načela policijskega kodeksa pri svojem delu; 
• razvijajo socialne veščine, zlasti komunikacijske spretnosti; 
• razvijajo osebne, socialne in strokovne kompetence skladno z načeli 

vseživljenjskega učenja;   
• spoznajo tehnična sredstva in opremo, ki se uporablja pri varovanju zunanje meje 

EU ter jih znajo ustrezno izbrati in varno uporabljati pri svojem delu in pri 
izvajanju policijskih pooblastil; 

• krepijo in vzdržujejo psihofizično pripravljenost, pomembno za opravljanje dela. 
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3. TRAJANJE USPOSABLJANJA 
 
Usposabljanje traja 770 ur.  
 
4. POGOJ ZA VKLJUČITEV  
 
Kandidat mora imeti s Policijo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje nalog 
varovanja zunanje meje EU.  
 
5. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRAKTIČNE 

USPOSOBLJENOSTI 
 
Praktična usposobljenost se preverja in ocenjuje med izvedbo ali na koncu izvedbe 
usposabljanja in priprav na izpit za izvajanje policijskih pooblastil s strokovnih 
področij: 
 

STROKOVNO PODROČJE Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja  
Organizacija in naloge policije praktično 
Policijska pooblastila in praktični 
postopek s samoobrambo 

praktično 

Varovanje državne meje in tujci 
Kazniva dejanja in dogodki 
Prekrški 
Cestni promet 

rešitev praktičnega primera 

Vožnja terenskih vozil  preizkus praktične vožnje 
Policijska taktika praktične vaje 
Informatika in telekomunikacije praktične vaje 
Socialne veščine praktične vaje 
Strokovna terminologija v 
slovenskem in tujem (ang) jeziku 

uradni pisni izdelek,  
rešitev praktičnega primera 

Psihofizična priprava praktične vaje 
Nujni ukrepi prve pomoči praktične vaje 
Praktično usposabljanje v 
delovnem procesu 

poročilo in ocena inštruktorja – 
mentorja 

 
 
6. POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU ZA IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL  
 

6.1 Udeležba na usposabljanju in pripravah na izpit 

6.2 Uspešno opravljeni preizkusi praktične usposobljenosti iz vseh strokovnih             
področij in praktično usposabljanje v delovnem procesu 
 
Kandidat, ki do konca usposabljanja in priprav ni bil uspešen pri preizkusu praktične 
usposobljenosti, ima pravico do ponovnega (drugega) ocenjevanja. Če tudi pri 
ponovnem ocenjevanju ni uspešen, ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu. 
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Ocena praktičnega usposabljanja v delovnem procesu je dokončna. Kandidat, ki je 
bil ocenjen kot 'neuspešen', praktičnega usposabljanja v delovnem procesu ne more 
ponavljati in ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu. 
 
 
7. OPRAVLJANJE IZPITA ZA IZVAJANJE POLICIJSKIH POOBLASTIL 
 
Izpit za izvajanje policijskih pooblastil je usklajen s Pravilnikom o vsebini in načinu 
opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil (Ur. list RS, št. 31/2000).  

 
  

POSEBNI  DEL 

1. VSEBINE PROGRAMA 
 
Strokovna področja Št. ur v programu 
 
A. Strokovno-teoretično in praktično usposabljanje 
Organizacija in naloge policije  36 
Policijska pooblastila in praktični postopek s samoobrambo 146 
Varovanje državne meje in tujci 60 
Skupaj A 242 
 
B. Strokovno-teoretično in praktično usposabljanje – druge naloge in   
     vzporedne dejavnosti policijskih postaj za varovanje državne meje 
I.   Kazniva dejanja in dogodki 48 
 Prekrški 42 
 Cestni promet in vožnja terenskih vozil 18 
   
II. Policijska taktika 54 
 Informatika in telekomunikacije 40 
 Socialne veščine  58 
 Strokovna terminologija v slovenskem in angleškem jeziku 46 
 Psihofizična priprava 32 
   
III. Nujni ukrepi prve pomoči 6 
Skupaj B 344 
 
C. Praktično usposabljanje v delovnem procesu 
Praktično usposabljanje na policijskih postajah za varovanje 
državne meje 

160 

Praktično usposabljanje na ŠOKC PA 24 
Skupaj C 184 
 
Skupno število ur (A+B+C) 770 
 
Število tednov usposabljanja v PA 16 
Število tednov praktičnega usposabljanja v delovnem procesu 4 
Skupno število tednov usposabljanja 20 



     

4 

2. ORGANIZACIJA IZVAJANJA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN PRIPRAV  
 
a. Uvodno strokovnoteoretično in praktično usposabljanje v PA 
Trajanje: 4 tedne 
Kandidati osvojijo osnovna znanja s področja organizacije in nalog policije, varovanja 
državne meje, seznanijo se z osnovnimi načeli poklicne etike, spoznajo osebno 
opremo in osnovna pravila nošenja uniforme. 
 
b. Praktično usposabljanje v delovnem procesu  
Trajanje: 1 teden  
Praktično usposabljanje na policijskih postajah je namenjeno seznanitvi z delovnim 
okoljem, spremljanju in opazovanju dela v enoti.  
 
c. Strokovnoteoretično in praktično usposabljanje v PA 
Trajanje: 12 tednov 
Kandidati pridobivajo strokovnoteoretična in praktična znanja s strokovnih področij, 
povezanih z varovanjem državne meje. Z reševanjem primerov razvijajo sposobnosti 
in spretnosti za njihovo uporabo ter urijo policijske postopke in veščine. 
 
d. Praktično usposabljanje v delovnem procesu  

- praktično usposabljanje na policijskih postajah 
Trajanje: 3 tedne 
Praktično usposabljanje je namenjeno pridobivanju poklicne in delovne 
usposobljenosti na podlagi poznavanja in razumevanja strokovnoteoretičnih temeljev. 
Praktično usposabljanje je učenje z delom ob pomoči in vodstvu inštruktorjev na 
policijskih postajah, ki opravljajo naloge varovanja državne meje.  

- praktično usposabljanje na ŠOKC PA 
Praktično usposabljanje je namenjeno pridobivanju poklicne identitete in 
odgovornosti ter razumevanju pomena varovanja ljudi in objektov. 
 
e. Zaključek usposabljanja in priprav na izpit za izvajanje policijskih pooblastil 
Trajanje: 2 tedna 
Individualne priprave na izpit in izvedba izpita za izvajanje policijskih pooblastil. 
 
 


