KRIMINALIST
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,

pripravlljenost za delo na določenem messtu ali domaa). Delo je
organiziirano pretežžno po razp
poredu.

POTREEBNA IZOB
BRAZBA IN
N SAMO IZZOBRAŽEV
VANJE:
Pri nas ni
n posebne šole ali faku
ultete za deelo kriminalista, zato
poklic kot
k tak ne ob
bstaja. Gled
de na zahtevvnost nalogg je pogoj zaa
zasedbo
o delovnegaa mesta v kriminalistič
k
čni policiji srednješolsk
s
ka, višješolsska ali visokošolska
izobrazb
ba (oziromaa univerzitetna) in opraavljen zahte
even kriminalistični teččaj (npr.: za delo na
področju poslovno‐finančnegaa kriminala se zahteva ekonomskaa fakulteta) in uspešno
o končan
6‐meseččni program
m specializirranega uspo
osabljanja za ta poklic v okviru Min
nistrstva za
notranjee zadeve. Pred nastopo
om dela (izvvajanje poo
oblastil poob
blaščene urradne osebe
e) je
treba op
praviti še prripravniški staž
s v krimin
nalističnih službah
s
in sttrokovni izp
pit (upravni
postopeek, upravni spor, ustavno‐pravna ureditev
u
ipd
d.).

Obveze
en kriminaalistični te
ečaj
Poleg vseh formalnih pogojev mora vsak d
delavec, ki sklene
s
delovno razmerje v kriminalistični policiji,, obvezno opraviti
osnovno
o usposabljaanje za pokllic kriminalista, in sicerr tako
imenovaani kriminalistični tečajj. To je osno
ovna oblika
usposab
bljanja za no
ovo zaposlene kriminaliste, ki še nimajo
nobenih
h znanj o kriminalističnii stroki in izkušenj s tegga
področja. Štirimese
ečni tečaj organizira
o
up
prava kriminalistične policije
p
pri G
Generalni po
olicijski
upravi, vsebine na tečaju pa see vsako leto
o sproti dop
polnjujejo in
n dograjujejjo.

Specializirani te
ečaji in usp
posabljanjja
Kasnejee se kriminalisti usposabljajo in izp
popolnjujejo
o na bolj speecializiranih
h tečajih ali
usposab
bljanjih, kjer pridobivajjo specialnaa znanja za delo
d na possameznih po
odročjih
kriminalitete. Na primer za deelo na podro
očju mladoletniške krim
minalitete, n
nasilja v dru
užini,
premožženjskih deliiktov, krvnih
h in seksuallnih deliktovv,
gospodaarske krimin
nalitete, orgganizirane kriminalitet
k
e,
prepoveedanih drogg, trgovine z ljudmi, za delo na pod
dročju
operativvne, stratešške analitikee in tako dalje.

VEČ O POKLICU LAHKO IZZVEŠ NA:
Vse potrebne inforrmacije v zvvezi s pokliceem kriminalistični inšpektor/ krim
minalistična
inšpekto
orica lahko dobite v kaadrovski služžbi Ministrsstva za notranje zadevee.
www.po
olicija.si/

