Merila za preizkus telesnih zmogljivosti ter celoten
potek izbirnega postopka so podrobneje opisani
na spletni strani Policije, v rubriki Zaposlitve.

Poleg tega spoznajo organizacijo organa, značilnosti
policijskega dela ter etična načela policijskega kodeksa, razvijejo pa tudi komunikacijske spretnosti.
Spoznajo tudi tehnična sredstva in opremo ter se jih
naučijo varno uporabljati. Med šolanjem krepijo in
vzdržujejo psihofizično pripravljenost, ki je pomembna za policijsko delo.

ZAPOSLOVANJE
IN ŠOLANJE
V POLICIJI

V tem obdobju se kandidati srečajo s:
• strokovno-teoretičnimi predmeti,
• praktičnim delom v šoli in
• prakso v policijskih enotah.

Šolanje v Policiji

Na Policijski akademiji v Tacnu se kandidati za policiste usposobijo za opravljanje nalog policije, varovanje
življenja ljudi in premoženja, zagotavljanje osebne
varnosti, prepoznavanje protipravnih dejanj in odkrivanje storilcev, ustrezno uporabo zakonov in predpisov ter policijskih pooblastil, spoštovanje in varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, preventivno
delovanje ter zatiranje kriminalitete.
* Izrazi, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Poslanstvo policije je v sodelovanju s posamezniki in
skupnostmi zagotavljati varnost ljudi in premoženja,
preprečevati, odkrivati in preiskovati prekrške in kazniva dejanja, vzdrževati javni red in mir, nadzorovati
državno mejo ter urejati in nadzorovati cestni promet.
Izdalo: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija
Priprava: Generalna policijska uprava, Sektor za odnose z javnostmi
Oblikovanje: Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat,
Služba za upravno poslovanje in grafiko
Naklada: 9.000 izvodov
Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o.

Med temeljnimi vrednotami policijskega dela so zakonito in strokovno delo, poštenost in nepristranskost,
varovanje človekovih pravic in svoboščin ter spoštovanje ljudi in njihovega osebnega dostojanstva.

Ljubljana, december 2019

www.policija.si

Skupaj za varnost!

Si želiš prispevati k varnosti v svojem okolju? Si želiš dinamičnega, zanimivega in nikoli dolgočasnega
delovnika?

Se čutiš sposobnega?

Se želiš zaposliti v Policiji ter postati policist?

 sodelavce za različna delovna mesta v Policiji (na
primer računalniške programerje, elektroinženirje, ekonomiste, pravnike, kemike, veterinarske
tehnike, glasbenike, kuharje, čistilke idr.),

Spremljaj spletni strani www.gov.si in www.policija.si, na katerih z objavami in natečaji iščemo:

 večje število kandidatov za policiste:




Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in
pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem.

ki se bodo izobraževali po dveletnem višješolskem študijskem programu Policist – za delo na
policijskih postajah,

Preizkus telesnih zmogljivosti

ki se bodo pol leta usposabljali – za varovanje
schengenske meje in varovanje objektov.

Preverjajo se motorične sposobnosti kandidatov ter
druge telesne lastnosti, kot so hitrost, eksplozivnost,
koordinacija gibov in prenos obremenitev, vzdržljivost
mišic ter srčno-žilnega in dihalnega sistema.

Na objavljena prosta delovna mesta se lahko
prijaviš, če izpolnjuješ pogoje, ki so zahtevani
v posameznih objavah oziroma natečajih.

Pomoč ljudem v nesreči, skrb za spoštovanje zakonov
ter zagotavljanje varnosti v družbi zahtevajo odprtega, komunikativnega in odločnega človeka z občutkom
za pravičnost.

Preizkus obsega:

Kako se lahko prijaviš na javno objavo za kandidate
za policiste

Se prepoznaš v navedenem opisu? Si pripravljen na
izziv? Na nove in zanimive naloge?

Prijavo pošlješ v razpisnem roku. Pošlješ jo na naslov
in tako, kot je določeno v javni objavi.

Na dodatno izpopolnjevanje znanja in veščin? Na terensko delo, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih, v
lepem, pa tudi v slabem vremenu, na večje psihične in
fizične obremenitve?
Pri tem je pomembno zavedanje, da si del velikega kolektiva in da se lahko zaneseš na sodelavce. In da občutek zadovoljstva po dobro opravljeni nalogi odtehta
vse, tudi težke trenutke. Ne nazadnje je pomembno
tudi, da zahvale ljudi, ki si jim pomagal, dajejo smisel
tvojemu delu.

• pisno privoliš v varnostno preverjanje, ki je del izbirnega postopka, in pri tebi ni varnostnih zadržkov,
• nimaš dvojnega državljanstva,
• nisi član politične stranke,
• imaš vozniško dovoljenje B-kategorije (kandidat
za policista nadzornika državne meje) oziroma ga
boš pridobil v osmih mesecih od sklenitve delovnega razmerja (kandidat za policista),
• imaš ustrezne psihofizične sposobnosti (te ugotavljamo v nadaljnjem izbirnem postopku).

Kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje, uvrstimo v
izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za policiste
Na javno objavo za kandidate za policiste se lahko prijaviš, če izpolnjuješ naslednje pogoje:
• imaš najmanj srednjo tehniško ali drugo strokovno
izobrazbo  ali  srednjo splošno  izobrazbo (V. stopnjo),
• nisi bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja
po uradni dolžnosti, ali nisi bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot tri mesece,
• proti tebi ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
• imaš slovensko državljanstvo s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,

• preizkus telesnih zmogljivosti,
• psihološki in zdravniški pregled,
• razgovor z izbirno komisijo in
• varnostno preverjanje.
Na podlagi doseženih rezultatov sprejmemo odločitev,
katerim kandidatom bomo ponudili zaposlitev.
Z izbranimi kandidati Policija najprej sklene delovno razmerje za določen čas.
Med izobraževanjem oziroma usposabljanjem imajo
zagotovljeno brezplačno prehrano in bivanje ter prejemajo pripravniško plačo.
S tistimi, ki šolanje uspešno končajo, Policija predvidoma sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas.

•
•
•
•
•

skok v daljino z mesta,
Cooperjev test (2400 m),
tek na 60 m,
premagovanje ovir nazaj,
zgibe.

Zdravstvene in psihofizične zahteve
Kandidati morajo biti zdravi in tudi dobro telesno pripravljeni ter vzdržljivi za fizične napore. Imeti morajo primerne intelektualne sposobnosti, biti čustveno
stabilni in ustrezno motivirani.

