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Številka:  219-11/2016/24 (20-09) 
Datum:  7. 12. 2016  
 
Zadeva:  PSS, Uvedba višješolskega sistema, prošnja za pojasnila - odgovor  
 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo Vas, da smo vašo prošnjo preučili in obravnavali v večih organizacijskih enotah 
Policije in MNZ. Pri tem vam podajamo naslednje ugotovitve oziroma odgovore na zastavljena 
vprašanja: 
 
PSS: V četrtem odstavku II. točke Stavkovnega sporazuma je navedeno, da bodo lahko naloge 
na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, opravljali tudi policisti s 
srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo imeli na dan 1. 1. 2018 najmanj 15 let delovne dobe pri 
opravljanju nalog policije oziroma pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih 
organih in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za katere bo zahtevana višja strokovna 
izobrazba. V zvezi z navedenim nas konkretno zanima, do katere generacije kandidatov za 
policiste bo veljala omenjena določba? Prosimo vas za konkretne datume zaposlitev policistov 
za katere bo prišla v poštev omenjena določba (zadnja generacija pri kateri se bo lahko 
upoštevala omenjena določba).  
 
Odgovor: Na dan 1. 1. 2018 bodo pogoj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije 
oziroma pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih izpolnili vsi, ki so 
sklenili delovno razmerje najkasneje 1. 1. 2003 in od tega datuma dalje neprekinjeno zasedali 
delovna mesta, na katerih so navedene naloge tudi opravljali. 
 
PSS: Zaradi uvedbe višješolskega sistema bo prišlo tudi do spremembe sistemizacije delovnih 
mest za katere se zahteva poklic policista. Prosimo, da nam sporočite konkretna delovna mesta 
v policiji za katera se danes ob zaposlitvi ne zahteva poklic policista.  
 
Odgovor: V aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji se na 
vseh delovnih mestih policistov v V. tarifnem razredu, kot posebni pogoj za zasedbo delovnega 
mesta zahteva izpit za izvajanje policijskih pooblastil/šola za policiste, razen na delovnem 
mestu policist - vrhunski športnik, kjer ta pogoj ni določen. Na nobenem delovnem mestu v 



sistemizaciji pa ni določeno, da se zahteva poklic policist. Ocenjujemo, da bi bilo treba to urediti 
v okviru prenove kariernega sistema, o čemer je bilo govora tudi na zadnjih pogajanjih. 
  
PSS: Veliko policistov, ki danes opravljajo naloge na delovnih mestih, kjer se zahteva 
srednješolska izobrazba, že ima pridobljeno najmanj višješolsko strokovno izobrazbo. Zanima 
nas ali se tistim, ki že imajo pridobljeno najmanj višješolsko strokovno izobrazbo le ta, ob uvedbi 
višješolskega sistema v policiji, prizna? V primeru, da se jim ne prizna bi želeli imeti konkretno 
obrazložitev zakaj se jim ne prizna. V primeru, da se priznava samo določena smer izobrazbe 
pa bi želeli pridobiti podatke katere smeri izobrazbe se priznavajo.  
 
Odgovor: Policistom, ki so si s prejšnjimi izobraževalnimi programi pridobili poklic policist in že 
imajo pridobljeno najmanj višješolsko strokovno izobrazbo, se  le-ta prizna. Policisti  NDM, ki so 
si v procesu usposabljanja pridobili status policist, pa se morajo vključiti v študijski program, kjer 
pridobijo poklic policist 
 
PSS: Izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe v Policiji že potekajo. Prosimo, če 
nam lahko posredujete naslednje podatke:  
 
• Koliko policistov je do danes pridobilo višješolsko strokovno izobrazbo, katera se izvaja v 

okviru pridobitve izobrazbe, ki jo omogoča delodajalec?  
 
Odgovor: Skupno je od 1. do 6. generacije diplomiralo 319 študentov: 90 policistov NDM 
(vpisanih 101) in 229 policistov (351).  
 
• Koliko generacij višješolskih študentov, ki morajo pridobiti višješolsko strokovno izobrazbo, 

letno vpišete v program izobraževanja?  
 
Odgovor: Posredujemo vam tabelarni prikaz izvajanja izobraževalnega programa za policiste 
1. - 6. generacija: 

 
Generacija 

 
Ciljna skupina 

Leto vpisa Št. vpisanih Št. uspešnih 
Delež uspešnih 

[v %] 

I. Policist NDM 2013 40 40 100 % 

II. Policist 2013 100 92 92% 

III. Policist NDM 2014 61 50 82% 

IV. Policist 2014 131 107 81 % 

V. Policist 2015 70 30 43% 

VI. Policist 2015 50 - - 

Skupaj 452 319  
 
Kot je razvidno iz tabele, smo od leta 2013 vpisovali po dve generaciji izrednih študentov letno. 
Glede na kadrovske in prostorske zmožnosti v Policijski akademiji v letu 2016 do vpisa izrednih 
študentov ni prišlo zaradi vpisane nove generacije kandidatov za policiste NDM. 
 



• Ali se lahko v procesu izobraževanja študentom kakšen od izpitov, ki jih morajo opraviti, 
prizna (zaradi višje pridobljene izobrazbe, izpitov, ki so jih že opravili na fakultetah...)? Če 
se, bi želeli podatke kateri predmeti so to in kako lahko takšno pravico študent uveljavi.  

 
Odgovor: Postopek priznavanja predhodno formalno, neformalno in z delom pridobljenega 
znanja na osnovi 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in v skladu s 
Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju 
(Uradni list RS, št. 20/2010, 12. 3. 2010), vodi študijska komisija Višje policijske šole.  Študijska 
komisija v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja upošteva: 

− *Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/2010, 12. 3. 2010), 

− *Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje 
višješolskega programa Policist (št. 603-3/2013/3, 31. 1. 2013) in dodatna  

− *Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje 
višješolskega programa Policist za policiste (št. 603-3/2013/28, 11. 11. 2013) ali  

− *Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje 
višješolskega programa Policist za policiste nadzornike državne meje (št. 603-
3/2013/9, 27. 3. 2013) ter 

− skupne smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za 
poklicno in strokovno izobraževanje. *Objavljeno na: 
http://intranet.policija.si/index.php/izobrazevalni-programi  

 
Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja se začne na zahtevo študenta, ki vloži 
vlogo za priznavanje na obrazcu, ki je sestavni del meril. Postopek se za vsakega študenta vodi 
individualno  glede na: 

− predhodno formalno, neformalno in z delom pridobljeno znanje v policiji in 
morebitne predhodno opravljene obveznosti v drugih študijskih programih višjega 
strokovnega izobraževanja ali v študijskih programih višje ravni zahtevnosti. 

− Po končanem postopku se študentu izda sklep, v katerem študijska komisija 
konkretno navede, katero znanje in veščine oziroma katere kompetence ter v 
kakšnem obsegu se mu priznajo. 

− Študentu se v celoti ali deloma prizna predhodno pridobljeno znanje, če primerjava 
pokaže, da njihovo znanje po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma 
ustreza splošnim ciljem in predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene z 
višješolskim programom Policist. 

 
• Po kakšnih kriterijih izbirate študente?  
 
Odgovor: Obveščamo vas, da je Policija z dokumentom št. 603-104/2016/2, 29.7.2016 v 
skladu s 3. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 
86/15) v sodelovanju z MNZ UOK oblikovala poziv za določitev ustreznega razdelilnika 
napotitev po posameznih OE Policije, ob upoštevanju navedenih kriterijev za izbor kandidatov 
za študij na Višji policijski šoli (v prilogi).  
 

http://intranet.policija.si/index.php/izobrazevalni-programi
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3374


• Ali ima na ne-izbor za študij v določeni generaciji, kandidat možnost podati pritožbo? Če jo 
ima, nas zanima v kakšnem času in na koga se pritožba o ne-izboru naslovi?  

 
Odgovor: V teh primerih gre za notranjo seznanitev, pritožba na izbiro ni mogoča, s tem pa tudi 
rok ni eksplicitno določen. V kolikor pa bi v praksi »pritožbo« prejeli, bi jo obravnavali v UOK 
MNZ v sodelovanju s SGDP. 
 
• Ali se programi izvajanja izobraževanja za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe 

prilagajajo posameznim generacijam tudi glede na opravljanje nalog po posameznih 
delovnih področjih policije (splošne naloge policije, meja, promet)? Če se ne, nas zanima ali 
ste razmišljali tudi o izvajanjih izobraževanj, ki bi jih izvajali za posamezne generacije glede 
na področje dela, ki ga v večini delovnega časa policisti opravljajo (generacija mejnih 
policistov, prometnikov...)?  

 
Odgovor: Višješolski študijski program Policist, ki je javno veljaven program, je bil oblikovan na 
podlagi poklicnega standarda Policist, ki poleg ravni izobrazbe določa tudi ključna dela, 
spretnosti in znanja, ki jih mora imeti policist za opravljanje svojega dela (pri oblikovanju tega 
standarda sta oba policijska sindikata sodelovala). V Višji policijski šoli se torej izvaja en 
študijski program Policist. Za dokončanje programa morajo tako vsi redni kot vsi izredni študenti 
doseči enake, s programom predpisane cilje in standard znanja oziroma zadostiti zahtevam za 
pridobitev 120 kreditnih točk, pri vsakem predmetu v obsegu, določenem s predmetnikom. 
Glede na predhodno pridobljeno znanje in delovne izkušnje pa izvedba tega programa teče za 
dve različni ciljni skupini, in sicer za policiste in za policiste NDM. 
 
Zaključek:  
Glede na uspešnost uvedbe projekta višješolskega sistema izobraževanja za poklic policista si 
bosta tudi v nadalje, vodstvo Policije in vodstvo MNZ, prizadevala voditi konstruktiven dialog s 
socialnimi partnerji z namenom izboljševati socialni in strokovni položaj policistov, ker se to 
odraža tako pri zagotavljanju varnosti državljanov, kot v samem zadovoljstvu pri policistih, ko 
opravljajo policijske naloge.  

 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
 
 

Po pooblastilu generalnega direktorja policije 
Gregor Novak 
pooblaščenec za stike s sindikati  
višji policijski svetnik 

 
 
Poslati: 
− naslovnik - (po e-pošti) in 
− PA GPU (po e-pošti). 


