Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P20: SODELOVANJE Z DRUGIMI VARNOSTNIMI SUBJEKTI (SVS)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
SODELOVANJE Z DRUGIMI VARNOSTNIMI SUBJEKTI (SVS )

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilj predmeta so:
 razumevanje pomena sodelovanja med varnostnimi segmenti v RS,
 poglobljeno znanje o posameznih področjih varnostnih sistemov, ki delujejo v Republiki Sloveniji,
 seznanitev z varnostnimi mehanizmi, ki so v pristojnosti države in lokalnih skupnosti,
 seznanitev z varnostnimi mehanizmi, ki so v pristojnosti fizičnih in pravnih oseb,
 seznanitev z mehanizmi in načini dogovorov o sodelovanju med varnostnimi subjekti,
 razumevanje pojmov in načinov sodelovanja,
 razvijanje koncepta sodelovanja med varnostnimi subjekti,
 razumevanje imperative poklicne tajnosti o podatkih, ki so pridobljeni na ravni medsebojnega sodelovanja.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 zaznavanje potreb in razumevanje pomena sodelovanja med varnostnimi subjekti,
 sposobnost ločevanja državnih organov varovanja od drugih subjektov varovanja,
 obvladovanje procesa sodelovanja in medsebojnega sklepanja dogovorov pri vsakdanjem delu,
 delovanje v skladu z načeli varovanja tajnosti pri pridobivanju informacij ob sodelovanju z varnostnimi
subjekti.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
Delovanje varnostnih subjektov









spozna osnovno ločevanje državnih varnostnih
organov od lokalnih varnostnih subjektov in
zasebno varnostnih subjektov,
spozna predpise, ki opredeljujejo varnostne
subjekte in načine sodelovanja med
posameznimi subjekti varovanja,
spozna oblike sodelovanja med varnostnimi
subjekti,
loči načine in oblike sodelovanja med
posameznimi varnostnimi subjekti v teoriji in
praksi,
pozna načine sodelovanja med varnostnimi
subjekti,
spozna osnovna načela, ki so potrebna pri
medsebojnem sodelovanju.
razume pomen sodelovanja med varnostnimi
subjekti,
razlikuje posamezna področja varnostnih
subjektov na državnem, lokalnem in zasebnem

FORMATIVNI CILJI
Študent:




1

ravna v skladu z načelI, ki se uporabljajo pri
medsebojnem sodelovanju
določi in dojame uporabo pridobljenih informacij z
medsebojnim sodelovanjem,
razlikuje delo policije od drugih varnostnih subjektov
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:




FORMATIVNI CILJI
Študent:

področju,
loči oblike sodelovanja med varnostnimi subjekti
in način uporabe posameznega sodelovanja pri
opravljanju nalog varovanja,
razlikuje načela, ki se uporabljajo pri
medsebojnem sodelovanju (predvsem načelo
enakovrednosti)
pozna delovanje policije in drugih varnostih
subjektov in predpise s tega področja

Sodelovanje med varnostnimi subjekti






spozna vlogo policije do drugih varnostnih
subjektov v Republiki Sloveniji,
razume povezavo in pomen sodelovanja med
varnostnimi subjekti,
pojasni pomen "vrtičkarstva" pri sodelovanju
med varnostnimi subjekti,
podrobno pozna nadzore, ki so potrebni za
uspešno sodelovanje med varnostnimi subjekti.
razume in loči pojem pooblastila od ukrepa,



loči enostransko komuniciranje od
dvostranskega in posledice, ki nastanejo ob
enostranskem komuniciranju,



razume in je sposoben razložiti pomen nadzorov
na posameznem področju varovanja.






prepozna pomen pretoka informacij med subjekti
varovanja,
samostojno odloča o sodelovanju med varnostnimi
subjekti,
skrbi za pravilno razumevanje sodelovanja
predvsem pri uporabi ukrepov, ki jih lahko
uporabljajo varnostni subjekti pri svojem delu,
krepi kulturo odnosa sodelovanja med varnostnimi
subjekti,

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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