Višješolski študijski program: VAROVANJE, 2010
Modul D5: Praktično izobraževanje – Varnostni menedžer

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – VARNOSTNI MENEDŽMENT

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
 razvijanje sposobnosti za načrtovanje varnosti,
 ustvarjanje znanj za samostojno pripravo načrtov varnosti,
 razvijanje sposobnosti kompleksnega povezovanja znanj z različnih področjih varnosti,
 poznanje različnih načinov načrtovanja varnosti,
 razumevanje pomena načrtovanja varnosti,
 razumevanje pomena sodelovanja med varnostnimi segmenti v TRS,
 spoznavanje mehanizmov in načinov dogovorov o sodelovanju med varnostnimi koncepti,
 poznavanje konceptov sodelovanja med varnostnimi subjekti,
 razvijanje sposobnosti za analiziranje, spremljanje in organiziranje oblik zasebnega varovanja,
 razumevanja pomena zagotavljanja usklajenosti varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi s
področja zasebnega varovanja,
 ustvarjanje znanj za izvajanje postopkov in metod nadzora,
 poglobljena znanja s področja uporabe ukrepov varnostnika za presojo zakonitosti uporabe in obravnave
pritožb.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA
V predmetu si študent poleg generičnih znanj pridobijo naslednje kompetence:
 izvajanje načel, predpisov in standardov iz načrtovanja varnosti,
 prepoznavanje elementov, ki vplivajo na varnost objekta,
 analiziranje oceno tveganja,
 uporaba predpisanih sredstev in opremo za načrtovanje varnosti,
 sodelovanje v procesih sklepanja medsebojnih dogovorov o sodelovanju,
 ločevanje različnih subjektov varovanja,
 srečevanje s tajnimi podatki,
 ravnanje v skladu z načeli varovanja podatkov,
 analiziranje in spremljanje izvajanja zasebnega varovanja ter priprava predlog za izboljšanje varnostne
situacije,
 usmerjanje, organiziranje in medsebojno usklajevanje različnih oblik zasebnega varovanja,
 vodenje in usmerjanje neposrednega opravljanja dela varnostnega osebja.

4. KATALOG OPERATIVNIH CILJEV
INFORMATIVNI CILJI
Študent:







spremlja in organizira izvajanje oblik
zasebnega varovanja,
analizira varnostno situacijo in pripravi
predloge za izboljšanje varnosti,
preverja usklajenost, zakonitost in strokovnost
varnostnih storitev s predpisi in standardi,
spozna pomen svojega sodelovanja pri
usklajevanju pogodb z naročniki,
spozna predloge za nagrajevanje uspešnosti
v organizaciji,
pozna pomen vodenja, usmerjanja,

FORMATIVNI CILJI
Študent:
zbere in samostojno interpretira varnostno
relevantne podatke,
 pripravi predloge za izboljšanje varnosti,
 predlaga načine za odpravljanje razlogov za
neusklajenost varnostnih storitev s predpisi,
standardi in kodeksi,
 sodeluje pri organiziranju aktivnosti za izvedbo
varnostnih storitev:
-pripravlja predloge razporedov na delo
-preverja izvajanje dela in uporabo sistemov za tehnično
varovanje,
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organiziranja dela in motiviranja varnostnega
osebja,
pozna postopke in metode nadzora,
evidentiranja posebnosti,
pozna pomen nadzora nad delom, poročili in
obvestili, ki jih pripravlja varnostno osebje,

sodeluje pri izdelavi navodil in usmeritev za delo
varnostnega osebja,
 presoja zakonitost uporabe ukrepov ter predlaga
rešite na pritožbe občanov in naročnikov,
 sodeluje pri nadziranju izvajanja dela in vodenja
evidenc:
-ugotavlja prisotnost
-urejenost
-uporabo delovne obleke, opreme in vozil,
 opozarja na napake varnostnega osebja, ki jih
opazi,
 zbira ugotovitve in ukrepe iz kontrolnih knjige in
dnevnikov varnostnega osebja ter jih analizira,
 analizira varnostno pomembne podatke za pripravo
ocene ogroženosti,
 presodi, katera pravna podlaga je temelj za pripravo
načrta varovanja v objektu,
 pripravi oceno ogroženosti in na podlagi tega načrt
varovanja za različne varovane za objekt (objekt
kritične infrastrukture, državnega organa,
gospodarske družbe, podjetja, itd.),
 pripravi oceno ogroženosti in na podlagi tega načrt
varovanja za konkretni dogodek (prevoz denarja ali
vrednostnih predmetov, javne prireditve, prireditve v
gostinskem lokalu, itd.),
 uporablja predpise, ki opredeljujejo varnostne
subjekte in načine sodelovanja med posameznimi
subjekti varovanja,
 ravna v skladu z načeli medsebojnega sodelovanja,
 sodeluje pri pripravi informacij za medsebojno
sodelovanje,
 spremlja pretok informacij med subjekti varovanja,
 spremlja sodelovanje pri uporabi ukrepov, ki jih
lahko uporabijo varnostni subjekti pri svojem delu,
 varuje tajnost podatkov in informacij,
 spremlja metode nadzorov na posameznem
področju varovanja.


podrobno spozna Oceno ogroženosti za
posamezen varovan objekt (državni organ,
podjetje, gostinski lokal, objekt kritične
infrastrukture, športne in druge prireditve itd.),
seznani se z uporabljeno metodo oziroma
matriko ocene ogroženosti za načrtovanje
varnosti v organizaciji,
praktično se seznani z delovanjem varnostno
nadzornega centra (VNC),
spozna in loči državne varnostne organe,
lokalne varnostne organe in zasebno
varnostne subjekte,
spozna načela medsebojnega sodelovanja,
razume pomen medsebojnega sodelovanja,
loči pooblastila in ukrepe.

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