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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
Urad za organizacijo in kadre  
Direktor urada  
Gospod, Robert Kos 
 
POLICIJA  
v.d. Generalnega direktorja Policije  
Gospa, mag. Tatjana Bobnar  
 
 
 
Zadeva:  Priznavanje izobrazbe po uvedbi višješolskega sistema – 

poziv in predlog  
Zveza:  Vaš dokument št. 219-11/2016/24 (20-09), z dne 7.12.2016 
 
 
Spoštovani! 
 
v PSS smo prejeli več vprašanj povezanih s priznavanjem izobrazbe ob uvedbi 
višješolskega sistema. V letu 2016 ste nam na zastavljena vprašanja, z dokumentom št. 
219-11/2016/24 (20-09), 7.12.2016, podali odgovore povezane z uvedbo višješolskega 
sistema. Med drugim je bilo v tem dokumentu zastavljeno naše vprašanje: 
 
»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.« 
 
na katerega ste pripisali vaš 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.« 
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Iz terena pa prejemamo sveže informacije, da so na seznamih za napotitve na šolanje 
tudi policisti, ki so si s prekvalifikacijo že pridobili poklic policist in imajo obenem že 
pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe od zahtevane višješolske. 
 
Ker nas niste obveščali, da se je na področju priznavanja izobrazbe kaj spremenilo vas 
pozivamo, da pristojne seznanite z vašim stališčem in odgovorom, ki ste ga podali v 
zgoraj navedenem dokumentu.  
 
Zato vam predlagamo, da zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje navedene v vašem odgovoru 
pozovete, da vas, kot strokovno službo, ob morebitni uvrstitvi na seznam napotenih 
policistov na izobraževanje, o tem neposredno obvestijo. Nadalje vam predlagamo še, da 
opravite preveritev koliko zaposlenih izpolnjuje pogoje za priznanje izobrazbe, ter jih o 
priznanju slednje obvestite, da ne bo več prihajalo do nepravilnosti in slabe volje. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
 

Rok Cvetko 
SEKRETAR 

 
 


