Življenjepis – PREDRAG BAKOVIĆ
Osebne informacije:



Datum rojstva: 21. 11. 1964
Državljanstvo: slovensko

Izobrazba:

Osnovna šola Kočevje:
1971 – 1979

Kadetska šola za miličnike Tacen:
1979 - 1983; V. stopnja – Miličnik (policist)

Višja šola za notranje zadeve: 1992 - 1995; VI. stopnja – pravnik notranjih zadev
Dodatno izobraževanje:

Usposabljanje o prepoznavanju in obvladovanju stereotipov v večetnični skupnosti

Usposabljanje o komunikaciji in obvladovanju konfliktov

Usposabljanje za delo na področju nasilja v družini in postopkov z mladoletniki

Usposabljanje na področju fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov

Usposabljanje za delo s področja varovanja kulturne dediščine,

Usposabljanje za delo s področja prepovedanih drog

Common Core Curriculum 7th Teachers Mobility v Temišvaru in Oradei, Romunija 2011

Train the Trainers Summer Training Camp v Andermattu, Švica, 2014
Druga znanja/ spretnosti:

Organiziranje, vodenje in izvajanje praktičnih del strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja udeležencev

sodelovanje pri organizaciji in izvedbi izpitov

Izkušnje pri delu z ljudmi, socialna znanja in spretnosti

organizacijske spretnosti,računalniška znanja in spretnosti

nižja glasbena šola
Delovne izkušnje:

1983 – 1992 Policist na Policijski postaji Kočevje

1992 – 2008 Pomočnik komandirja na Policijski postaji Kočevje

2009 – 2014 Višji policist in policijski inšpektor v Policijski akademiji, Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje,
Vadbenem centru Gotenica
Ključne izkušnje:










varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, odkrivanje in prijemanje storilcev, drugih iskanih ali pogrešanih
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj
vzdrževanje javnega reda,
nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
nadzor državne meje,
naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje
določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
naloge ob naravnih in drugih nesrečah,
V času osamosvojitve sem bil pripadnik posebne enote milice (danes posebna policijska enota), in s skupino deloval na
območju celotne policijske uprave Ljubljana

