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KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA:
KAZENSKO PRAVO IN KRIMINALISTIKA (KPK)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 zavedanje pomena pravnega urejanja kaznivih dejanj, pooblastil državnih organov,
 zavedanje pomena odkrivanja in preprečevanja kriminalitete.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 poznavanje temeljev kazenskega materialnega in procesnega prava,
 poznavanje posameznih kaznivih dejanj,
 poznavanje kazenskih sankcij,
 poznavanje predkazenskega in kazenskega postopka,
 poznavanje različnih metod in taktik preiskovanja kaznivih dejanj,
 poznavanje osnov sledi in njihove kriminalistično - forenzične obdelave.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Osnove kazenskega materialnega prava
spozna splošni in posebni del kazenskega zakonika,
seznani se z vlogo kazenskega prava v sodobni
družbi,
 seznani se s posameznimi vrstami kaznivih dejanj in
njihovimi sankcijami,
 seznani se z odgovornostjo fizičnih in pravnih oseb
za kazniva dejanja.
Osnove kazenskega procesnega prava




seznani se z razliko med predkazenskim in
kazenskim postopkom,
 spozna temeljna pooblastila organov, ki sodelujejo v
predkazenskem in kazenskem postopku,
 seznani se s podrobnim varovanjem človekovih
pravic v predkazenskem in kazenskem postopku.
Kriminalistična taktika in metodika




loči meje med predkazenskim in kazenskim postopkom,
primerja posamezna represivna pooblastila (hišna
preiskava, ogled kraja dejanja, zaslišanje,…).




prenaša načela kriminalističnega dela v prakso,
razvija načrtovanje preiskovanja in verzij ter s tem
povezane kriminalistične analitike,
razčleni posamezne indice za pridobivanje drugih
dokazov.












spozna kratek zgodovinski razvoj kriminalistike,
spozna temeljna načela kriminalističnega dela,
seznani se z mednarodnim policijskim sodelovanjem,
spozna osnove kriminalistične taktike in metodike.







1

poišče, poveže in uporablja ustrezne pravne predpise,
usposobi se pravno razlikovati med posameznimi vrstami
kaznivih dejanj in njihovimi sankcijami,
analizira posamezne elemente kaznivih dejanj,
opredeli razlike med odgovornostjo fizičnih in pravnih
oseb,
nauči se sestaviti kazensko ovadbo.
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Kriminalistična tehnika (foreznika)





spozna osnove zavarovanja in preiskovanja
posameznih sledi,
spozna delovanje centra za forenzične preiskave,
spozna različne vrste sledi (prstne, biološke,
krvne…).





spozna pomen prstnih sledov v kriminalistiki,
zna izpeljati zavarovanje posameznih sledov,
zna razvrstiti po pomembnosti posamezne sledove za
dokazovanje krivde na sodiščih.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (48 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 78
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