
 

 
 
 
KRATEK OPIS: 
Kriminalistični inšpektor opravlja zahtevne naloge s 
področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter odkrivanja storilcev. Sodeluje v 
načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih 
operativnih nalog. 
 
Pri opravljanju nalog uporablja posebno opremo in 
posebna zaščitna sredstva (žepna dihalna maska, 
zaščitne rokavice...). Kot pooblaščena uradna oseba nosi s seboj službeno izkaznico, orožje in 
strelivo, sredstva za vklepanje (prisilna sredstva) in sredstva za zveze. Naloge se opravljajo 
pretežno na terenu, zato pogosto uporablja vozila z dodatno vgrajeno opremo in specialna 
tehnična sredstva (naprave za nočno opazovanje, prisluškovalna sredstva, naprave za video 
nadzor ipd.). Delo poteka na področju splošne kriminalitete (premoženjski prekrški, krvni 
delikti, mladoletniško prestopništvo ipd.), organizirane kriminalitete (mamila, organizirane 
kriminalne združbe, protiteroristična dejavnost), na področju posebnih nalog (tajno 
opazovanje, tajno delovanje, specialna tehnika) in gospodarske kriminalitete (zunanja 
trgovina, industrija in blagovni promet, poslovno‐finančni kriminal) ipd. 
 

 

ZNANJA IN SPRETNOSTI: 
Specializirano usposabljanje obsega področje notranjih zadev, praktični 
postopek s samoobrambo, kriminalistično taktiko, tehniko in metodiko, 
kazensko, materialno in procesno pravo, kriminalistiko, oglede krajev 
kaznivih dejanj in splošno, gospodarsko ter organizirano kriminaliteto. 
Usposabljanje vključuje tudi praktični del na terenu, saj je temeljni cilj 
usposobiti kandidata za samostojno opravljanje nalog na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Obvezen je 
vozniški izpit B kategorije. 
 

RAZMERE ZA DELO: 
Kriminalistični inšpektorji opravljajo naloge pretežno na terenu, zaradi 
česar so izpostavljeni vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot 
pooblaščene uradne osebe so dolžni opravljati delo v posebnih razmerah 
(delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno 
delo, delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko 

dela, dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to iz varnostnih razlogov potrebno, 
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