Višješolski študijski program: VAROVANJE
Modul D4:Praktično izobraževanje – VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
 analiza ocene ogroženosti in načrta varovanja,
 sodelovanje pri izvajanju operativnih nalog varovanja,
 poznavanje možnosti za izvedbo neposrednega fizičnega varovanja,
 sposobnost prepoznavanja in obvladovanja nevarnih okoliščin,
 poznavanje, razumevanje in obvladovanje taktike osebnega varovanja za strokovno varovanje varovane
osebe.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu si študent poleg generičnih znanj pridobijo naslednje kompetence:
 obvladovanje poslovnega bontona in protokolarnih pravil,
 razumevanje vloge in odgovornosti telesnega stražarja,
 timsko delovanje,
 prepoznavanje terorističnih dejanj in terorističnih skupin,
 poznavanje eksplozivnih snovi eksplozivnih sredstev in improviziranih eksplozivnih naprav,
 opravljanje predhodnih opravil,
 izdelovanje načrtov varovanja,
 analiziranje izvedbe varovanja,
 pravilno interpretiranje informacij,
 pravilno komuniciranje ter hitro in natančno obveščanje v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe,
 obvladovanje taktike osebnega varovanja v konkretnih razmerah, okoliščinah in/ali varnostnih skupinah
(formacije peš, v in ob vozilih, v množici … ) in sodelovanje pri opravljanju nalog osebnega varnostnika,
 uporaba materialno tehničnih sredstev, zaščitnih sredstev, sredstev za zveze in komunikacijo ter orožja v
varovanju, s katerimi rokuje organizacija,
 poznavanje taktik osebnega varovanja v organizaciji.

4. KATALOG OPERATIVNIH CILJEV
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Protokol:


se seznani z elementi poslovnega bontona in
protokolarnimi pravili, ki so posebej pomembni pri
varovanju oseb in predpisani v organizaciji.
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strokovno in diskretno s primernim videzom izvaja
osebno varovanje, spremlja varovano osebo ter
učinkovito nadzira okolico,
primerno komunicira z varovano osebo v normalnih,
stresnih ali drugih okoliščinah, ji posreduje informacije,
daje napotke in navodila.
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Protiteroristična dejavnost, eksplozivna sredstva:





se seznani s pristojnostmi, ki jih ima organizacija
na področju eksplozivov,
se seznani z orožjem, s katerimi pride v stik v
organizaciji (npr. orožje, prikrito v druge predmete,
hladno orožje, plinsko orožje električni
paralizatorji, razpršilci, ...),
pozna postopke ravnanja z nevarnimi predmeti.








prepozna nevarne predmete,
izvede preventivni tehnični pregled prevoznih sredstev,
opravi preventivni pregled poštnih pošiljk in daril,
pregleda pošiljko ali prtljago in najde nevarne predmete,
opravi predpisan postopek ob najdbi nevarnega
predmeta,
preventivno pregleda prostor in okolico.

Načrt varovanja:




izdela in predstavi oceno ogroženosti osebe,
pozna možne nevarnosti na varovanem območju,
spozna pristojnosti organov in služb s katerimi
sodeluje organizacija pri varovanju prireditev,























obvlada svoje naloge, ukrepe in dolžnosti v
varnostni skupini,
prepozna metode vodenja in usmerjanja varnostne
skupine,
pozna zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo
osebni varnostniki v organizaciji,
pozna materialno tehnična sredstva in sredstva za
zveze, ki jih imajo na voljo osebni varnostniki v
organizaciji.
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izdela oceno ogroženosti osebe,
sodeluje pri površinskem pregledu obiskovalcev in
gostov na prireditvi glede na oceno ogroženosti,
prepozna oblike vandalizma,
ugotovi posebnosti območij, ki jih varuje,
izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v
skladu z načrtom,
prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih
območjih, objektih in premoženju,
izvaja nadzor nad vstopom in izstopom na varovano
območje ter vodi evidenco,
preventivno pregleda varovano območje in ugotovi
nevarnosti,
izbira varnostno optimalno pot za transport glede na
prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo,
pozna pristop na varovano območje ob izvajanju
varnostne intervencije po intervencijski poti,
vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in
varovane okolice,
prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih,
izvede preventivni pregled prostora, okolice, kjer se
nahaja varovana oseba ter trase potovanja,
preveri informacije o higienskem in sanitarnem stanju
objekta,
prouči predvidene evakuacijske poti in določi varen
prostor,
ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z
vidika varovanja osebe,
primerno komunicira z varovano osebo v normalnih,
stresnih ali drugih okoliščinah, ji posreduje informacije,
daje napotke in navodila,
sodeluje v varnostni skupini,
vizualno nadzira okolico med osebnim varovanjem,
prepozna sumljive okoliščine in oceni ogroženost
varovane osebe,
presodi in oceni možnost subjektivnega ali objektivnega
ogrožanja ali napada na varovano osebo,
napadalcu prepreči napad na varovano osebo,
zadrži in identificira napadalca,
izvede preventivni pregled prostora in okolice, kjer se
nahaja varovana oseba,
uporablja materialno tehnična sredstva, komunikacijska
in zaščitna sredstva,ž
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usposobi se za samostojno, strokovno in
varno streljanje s strelnim orožjem na
strelišču.

prepozna človekov odziv na nevarno situacijo oziroma
emocijo.





izvede pripravo strelca na streljanje,
strokovno in varno ravna s strelnim orožjem na
strelišču pred streljanjem, med njim in po njem,
pravilno nosi/prenaša strelno orožje,
skrbi za lastno varnost in varnost ostalih na
strelišču.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI
Skupaj 90 ur dela študenta v podjetju (3 KT).
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