
 

 
 
 
KRATEK OPIS: 
Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih 
policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne 
varnosti. 
 

OPRAVILA IN NALOGE: 
Naloge policista/policistke so raznovrstne, delo pa je 
dinamično. Vključuje varovanje življenj in osebne varnosti 
ljudi in premoženja, preprečevanje kaznivih dejanj, 
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih 
iskanih oseb, nadzorovanje in urejanje prometa na javnih 
cestah, sodelovanje pri ogledu prometnih nezgod, kontrolo 
prehajanja državne meje, varovanje določenih oseb in 
objektov, vzdrževanje javnega reda, varovanje javnih 
shodov in javnih prireditev, preprečevanje kaznivih dejanj v 
železniških objektih in na vlakih, preprečevanje uničevanja naravnega in bivalnega okolja. 
Sodeluje tudi pri odpravljanju posledic, nastalih zaradi elementarnih in drugih nesreč, 
izvajanju privedb, ugotavljanju bivališča in vračanju ustreznih pošiljk na prošnjo državnih 
organov, pripravljanju potrebnih pisnih izdelkov. 
 

RAZMERE ZA DELO: 
Policisti opravljajo naloge pretežno na terenu, zaradi česar so izpostavljeni vremenskim in 
drugim škodljivim vplivom. Večina opravlja naloge na delovnih mestih s povečano 
nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. V posameznih primerih je ogroženo tudi njihovo 
življenje. Kot pooblaščene uradne osebe so dolžni opravljati delo v posebnih pogojih, kot so 
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, pripravljenost za delo na določenem mestu ali 
doma. Delo je organizirano po razporedu, v izmeni, na nekaterih delovnih mestih tudi v 
deljenem delovnem času. 

 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 
Izobraževanje traja 18 mesecev. 
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VPISNI POGOJI: 
V izobraževalni program POLICIST‐ program za odrasle, ki je javno verificiran program, se lahko vključi 
tisti, ki na podlagi razpisa sklene delovno razmerje za določen čas v Policiji in ob sklenitvi izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

• končana srednja strokovna šola ali gimnazija; 

• državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v RS; 

• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri 
mesece; 

• ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje; 

• da nima dvojnega državljanstva; 

• da ni uveljavljal ugovora vesti vojaški dolžnosti; 

• vozniško dovoljenje B‐kategorije; 

• ustrezne psihofizične sposobnosti.  
 
Psihofizične sposobnosti ugotavlja Policija na predizbirnem testu, na preizkusu telesnih zmogljivosti, 
zdravniškem pregledu in pri selekcijskem intervjuju. 
 

 
VEČ O POKLICU LAHKO IZVEŠ NA: 
 
http://www.policija.si/index.php/delovna‐podroja/944 
 
 

   
 
 
 


