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KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
TAKTIKA OSEBNEGA VAROVANJA (TOV)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilj predmeta je:



popolno poznavanje, razumevanje in obvladovanje taktike osebnega varovanja za strokovno varovanje
varovane osebe.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:















razumevanje pojma varovanje in vloge vseh sodelujočih subjektov pri izvedbi osebnega varovanja,
razumevanje vloge in odgovornosti telesnega stražarja,
poznavanje pomembnosti timskega dela,
obvladovanje taktike osebnega varovanja v različnih razmerah, okoliščinah in varnostnih skupinah
(formacije peš, v in ob vozilih, v množici…) in samostojno opravljanje naloge osebnega varnostnika,
obvladovanje taktike (zasledovanja) - protizasledovanja,
uporaba materialno tehničnih sredstev, zaščitnih sredstev, sredstev za zveze in komunikacijo ter orožja
v varovanju,
poznavanje osnovnih značilnosti eksplozivnih sredstev in predmetov,
poznavanje značilnosti prisluškovalnih naprav,
znajo poiskati ustrezne rešitve glede na individualne potrebe določene osebe, okoliščine in dane
razmere, ki so podane z varnostno oceno oz. oceno ogroženosti,
poznavanje različnih taktik osebnega varovanja,
obvladovanje učinkovite tehnike konfliktnega - kriznega komuniciranja ter komuniciranja s sodelujočimi
subjekti v varovanju, s strankami in varovano osebo (team briefing),
načrtovanje, priprava, izvajanje in analiziranje lastnega delo,
ravnanje v skladu s poslovnim bontonom in različnimi protokolarnimi pravili.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Taktike varovanja
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,
vodi in usmerja varnostno skupino,
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.








obvlada taktiko osebnega varovanja,
obvlada naloge, ukrepe in dolžnosti
posameznega varnostnika v varnostni skupini,
pozna metode vodenja in usmerjanja varnostne
skupine,
pozna različne taktike varovanja oseb,
pozna zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo
osebni varnostniki.









Tehnična in zaščitna sredstva
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:




FORMATIVNI CILJI
Študent:
izvede preventivni pregled prostora in okolice, kjer se
nahaja varovana oseba,
uporablja materialno tehnična sredstva, komunikacijska in
zaščitna sredstva,
predvidi evakuacijske poti in določi varen prostor,
strokovno, pravilno in s primernimi sredstvi zaščiti
varovano osebo pred ogrožanjem, napadom ali drugimi
nevarnostmi ter zagotovi in izvede varen umik varovane
osebe na varno mesto.


pozna materialno tehnična sredstva in sredstva
za zveze, ki jih imajo na voljo osebni varnostniki,

pozna vlogo drugih subjektov, ki sodelujejo v
varovanju,

prepozna in najde nevarne predmete ter opiše

ukrepe za zagotovitev varnosti in postopek
ravnanja s takimi predmeti.

Taktika obvladovanja kritičnih situacij




pozna osnove poslovnega bontona in
posebnosti protokola pri varovanju oseb,
pozna učinkovito in kratko komunikacijo v
kritičnih situacijah,
pozna pomen ustrezne osebne naravnanosti,
profesionalnosti pri opravljanju svojega dela in
osebne kontrole zanj in za varovano osebo v
kritičnih situacijah.

prepozna človekov odziv na nevarno situacijo oziroma
emocijo,
opredeli upoštevanje protokola ob kritičnih situacijah,
strokovno in varno umakne varovano osebo s kraja
ogrožanja, napada ali druge dane nevarnosti,
pregleda pošiljke, darila in prtljago.






Eksplozivi



prepozna nevarne predmete in okoliščine, ki ogrožajo
varnost varovane osebe,
na praktičnem primeru (atentat ali poskus atentata, napad,
ogrožanje…) ali v simulirani situaciji analizira delo
varnostnikov ali varnostne skupine.

pozna osnovne pojme o eksplozivnih in drugih 
nevarnih sredstvih in predmetih,
pozna osnovne značilnosti eksplozivnih sredstev 
in drugih nevarnih predmetov.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur 44 (32 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 76
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