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Naziv programa Kombinirani tečaj angleščine za policiste 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 
programa) 

BIC Ljubljana 
dr. Maja Štekovič, Minca Zupanc 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci bodo po opravljenem kombiniranem tečaju 
angleščine kot jezika stroke za področje policije in 
kriminalistike pridobili naslednje kompetence: razvili bodo vse 
štiri jezikovne spretnosti, in sicer bralno in slušno razumevanje, 
govor ter pisanje v tujem jeziku. Po opravljenih kontaktnih urah 
in zaključenem spletnem tečaju (Coursera, Future Learn) ter 
ob uporabi spletnih orodij Padlet, Quizlet in Kahoot, bodo 
udeleženci samostojno komunicirali v različnih strokovnih in 
vsakdanjih situacijah pri delu s tujci. Udeleženci tečaja bodo 
opolnomočeni tudi za sodelovanje na dodatnih izobraževanjih 
v tujini.  
Priljubljena tehnika kombiniranega učenja z interaktivnimi 
avdio-vizualnimi gradivi bo udeležencem pomagala, da se 
bodo naučili voditi pisno korespondenco in podajati navodila v 
postopkih javnega reda, cestnega prometa ter pri delu s tujci v 
angleškem jeziku. Velik poudarek bo na uporabi 
komunikacijskega pristopa za poučevanje angleščine kot 
jezika stroke zaradi česar se bodo udeleženci znali ustrezno 
odzvati v situacijah na medkulturni ravni, oblikovali bodo lastna 
stališča do obravnavane strokovne problematike, hkrati pa 
bodo tudi nadgradili veščine javnega nastopanja v angleškem 
jeziku.   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z razpisom 

in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022” ter skladno 
s cilji projekta MUNERA3 je potrebno pripraviti nove programe 
izobraževanj in usposabljanj, ki bodo udeležencem omogočili 
pridobivanje novih znanj in praktičnih spretnosti, skladno s 
pričakovanji delodajalcev. 
Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v 
skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove 
kompetence – za večjo mobilnost med področji dela ter osebni 
razvoj in delovanje v sodobni družbi. 
Zaposleni na slovenski policiji se zaradi globalizacije in 
spreminjajočih se političnih dogodkov na svetovni ravni, katerih 
posledica so med drugim tudi migracije, dnevno srečujejo s 
tujci. S pomočjo kombiniranega tečaja angleškega jezika bodo 
policisti in kriminalisti z večjo samozavestjo opravljali svoje 
poslanstvo, saj bodo zaradi na novih znanj bolj kompetentni za 
delo s tujci, s katerimi so v dnevnem stiku. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Policisti, kriminalisti 

Pogoji za vključitev v 
program (v skladu z razpisom) 

Zaposleni 



 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
• Usposobiti udeležence za učinkovito komunikacijo v 

tujem jeziku na delovnem mestu. 
• Usposobiti udeležence za nadaljnje samostojno 

učenje jezika stroke s pomočjo kakovostnih on-line 
tečajev in gradiv. 

Obseg programa (skupno št. ur) 60 

Oblika dela Kontaktne 
ure 

On line delo 
(max 50 % 
celotnega 
programa) 

Izdelek ali 
storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 20 20   

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 
izdelek, storitev …) 

Lista 
prisotnosti 

Oddaja nalog 
  

Pogoji za končanje 
programa 

Aktivna udeležba (80 % prisotnost) in opravljeno preverjanje 
znanja. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa V tujem jeziku zna udeleženec samostojno  
• zbirati obvestila 
• vabiti 
• opozarjati 
• ukazovati 
• ugotavljati identiteto oseb in izvajati identifikacijski 

postopek v tujem jeziku 
• napisati besedilo o pogrešani osebi 
• napisati poročilo o varnostnih pregledih in pregledih 

oseb 
• prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali 

območju 
• prepovedati udeležbo na športnih prireditvah 
• zbirati in obdelovati podatke. 

Kompetence, pridobljene s 
programom 

Udeleženec: 
• pozna in obvlada ustrezno strokovno besedišče in 

jezikovne fraze za sporazumevanje v okviru svojih 
delovnih nalog, 

• se sporazumeva s kolegi iz tujine, 
• razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno 

razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku, 
• samostojno komunicira v tujem jeziku v različnih 

strokovnih in vsakdanjih situacijah, 
• se znajde v situacijah na medkulturni ravni, razvije 

pozitiven odnos do drugačnosti, razume in sprejema 
ljudi iz različnih kulturnih okolij,  

• oblikuje lastna stališča do obravnavane strokovne 
problematike, 

• uporablja IKT pri iskanju virov in literature, pri 
samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju 
uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.   

Spretnosti, pridobljene s 
programom 

• samostojno in suvereno komunicira v tujem jeziku,  
• razvije ustrezne vedenjske vzorce, 
• pozna pomembnost neverbalne komunikacije, 
• razvije fleksibilnost in sposobnost timskega dela. 



 

Splošne kompetence, 
dopolnjene s programom 

• Nadgradi IKT kompetence za učenje tujega jezika, 
• izdela osebni načrt za nadgradnjo pridobljenih 

jezikovnih  spretnosti v obliki samostojnega učenja z 
on-line gradivi, 

• načrtuje, spremlja in vrednoti svoj napredek v 
komunikaciji s tujci, 

• razvije medkulturne kompetence. 
Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg) 

• Vsebinski del programa je razdelan že pod točko 
vsebine programa, vendar pa se bo dejanska 
realizacija tečaja tematsko še bolj približala potrebam 
udeležencev tečaja.  

• Tečajniki se bodo na interaktiven način seznanili 
besediščem angleščine kot jezika stroke, pri čemer bo 
glavni poudarek na nalogah, s katerimi se 
vsakodnevno srečujejo policisti, kriminalisti in drugi 
zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve, oddelek 
policija. 
 

Teoretični del (20 ur): 

• slovnica: present simple, present continuous, action 
vs. non-action verbs, past tense simple, past tense 
continuous, present perfect, past perfect simple, going 
to future, will future, present perfect tense simple, 
present perfect continuous tense, modal verbs: must, 
have to, should, may, might, can't, could, be able to, 
first conditional, future time clauses, second 
conditional, 'used to', quantifiers, articles 

• besedišče: the body - describing people, prepositions 
of place, clothes, family, personality, money, 
adjectives, transport and travel, mobile phone, 
describing people, adjective -ed vs. -ing, education, 
prepositions, work. 
 

Praktični del (20 ur): 

 Public speaking 

 Meet the police 

 Traffic stops 

 Traffic accident 

 Border control 

 Dealing with emergency - Calling 113 

 Personal safety in the community 

 Reporting a crime 

 Preventing crimes 

 Domestic violence 

 Dealing with racial incidents 

 Dealing with drugs and alcohol related issues 

 Accused of a crime 

 Filing a complaint 
 

Spletni tečaj (20 ur):  
Udeleženci opravijo spletni del tečaja s pomočjo spletnih orodij 
kot so Padlet, Coursera, Quizlet, TED-Ed, FutureLearn. 



 

Izobrazba in kompetence 
izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Najmanj VII/2 stopnja ustrezne smeri, npr. uni. dipl. anglist ali 

dipl. prof. angleškega jezika. 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  20. 2. 2019 DA  

Svet zavoda potrdil 21. 2. 2019 DA  

 


