Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P9: UVOD V ZASEBNO VAROVANJE (UZV)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
UVOD V ZASEBNO VAROVANJE (UZV)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 poznavanje zakonodaje na področju zasebnega varovanja,
 razumevanje pomena zasebnega varovanja pri zagotavljanju varnosti.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 spremljanje in upoštevanje ustreznih zakonov in predpisov na popdročju zasebnega varovanja ter
načrtovanje in organiziranje zasebnega varovanja,
 zagotavljanje usklajenosti varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja,
 zagotavljanje varnega dela varnostnemu osebju,
 samostojno načrtovanje, priprava, izvedelava in kontrola lastnega dela,
 komuniciranje s sodelavci in nadrejenimi, ministrstvom, zbornico, policijo in strankami,
 načrtovanje izvajanja dejavnosti zasebnega varovanja in priprava načrtov za varovanje,
 izvajanje potrebnih analiz za delo,
 nadziranje vodenja predpisanih evidenc in pripravljanje obvestil za državne organe.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Uvod v zasebno varovanje
 spozna zgodovinski razvoj zasebnega varovanja
in pomen zasebnega varovanja v družbeni
ureditvi zagotavljanja varnosti,
 spozna pomen izrazov (zasebno varovanje,
varnostno osebje, tehnično, fizično, mehansko
varovanje, varovanje premoženja, javnih zbiranj,
denarja, itd.).
 obvlada predpise, ki urejajo področje zasebnega
varovanja,
 razume zakonski pomen izrazov iz Zakona o
zasebnem varovanju,
 razume pristojnosti posameznih organov in služb
Pristojnosti ministrstva za notranje zadeve



spozna pristojnosti ministrstva na področju

zasebnega varovanja.
Postopki pridobitve in odvzema licence in službene izkaznice






obvlada pogoje za pridobitev in odvzem licence
ter službene izkaznice,
obvlada pogoje za opravljanje dejavnosti
zasebnega varovanja, ter varnostne zadržke za
družbe in posameznike,
spozna pogoje za opravljanje dejavnosti
zasebnega varovanja tujih družb v Republiki
Sloveniji.





1

poišče in uporablja ustrezne pravne predpise pri
svojem delu.

upošteva pristojnosti posameznih organov in služb
v ministrstvu za notranje zadeve pri svojem delu.

razlikuje pogoje za pridobitev posamezne vrste
licence ter pogoje za pridobitev službene izkaznice
glede na vrsto nalog, ki jih varnostno osebje
opravlja,
zna obrazložiti varnostne zadržke, zadržke javnega
reda ter dejavnosti, ki so razlog za odvzem licence
ali službene izkaznice.
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Varnostno osebje
 loči in pozna pogoje, naloge in vrste varnostnega
osebja,
 opiše sistem pridobivanja nacionalne poklicne
kvalifikacije na področju zasebnega varovanja,
 spozna sistem usposabljanja na področju
zasebnega varovanja
 . razlikuje sistem predhodnega in periodičnega
usposabljanja kot pogoj za opravljanje nalog
Obvezno organiziranje službe varovanja








presodi različne pogoje za opravljanje naloge
varnostnega osebja,

obvlada zakonske pogoje za obvezno
organiziranje službe varovanja.



prepozna subjekte, ki morajo imeti obvezno
organizirano službo varovanja,
upošteva zakonske pogoje, ki predpisujejo način in
pogoje za varovanje objektov, ki morajo organizirati
službo varovanja.

Nadzor na zasebnim varovanjem
spozna različne oblike nadzora (upravni,
inšpekcijski, policije, zbornice, naročnika,
medijev, informacijske pooblaščenke).
 pozna različne oblike nadzora ter pristojnosti
posameznih subjektov, ki izvajajo nadzor
(ministrstvo, inšpektorat, policija, zbornica, VČP,
itd.),
 pozna pristojnosti varuha človekovih pravic in
drugih nevladnih organizacij za varstvo
človekovih pravic,
 pozna najpogostejše kršitve človekovih pravic pri
zasebno varnostni dejavnosti
Specifičnosti posameznih evidenc varovanja
 spozna specifičnosti pri posameznih oblikah
licenc (varovanje ljudi in premoženja, varovanje
pri prevozu denarja, varovanje javnih zbiranj,
obvezno organiziranje službe varovanja).
 pozna pravno ureditev specifičnih področij
(prevoz denarja, javna zbiranja, itd.)
Vodenje evidenc








opiše katere evidence so zakonsko predpisane.



zaveda se pomena nadzorne dejavnosti za
razvijanje dejavnosti varovanja,
zaveda se pomena varovanja človekovih pravic pri
opravljanju zasebno varnostne dejavnosti,

zaveda se pomena vodenja evidenc ter pogojev na
podlagi katerih se evidence lahko vodijo,
vodi evidence in posreduje podatke o evidencah
skladno z določenimi roki in pogoji

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela študentov: 60
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