Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

Vloga varnostnika nadzornika pri načrtovanju varovanja
in zmanjševanju stopnje tveganj v zasebnem varovanju

Področje

TEHNIKA

Predlagatelj programa (ime

Šolski center Kranj, Kidričeva 55, Kranj

šole in imena pripravljalcev
programa)

Mag. Mirjam Toporiš Božnik

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program

Varnostnemu osebju primanjkuje specifičnega znanja in
informacij za učinkovito reševanje problematičnih situacij
oziroma za samo preventivno delo, zaznavanje in učinkovito
obvladovanje varnostnih tveganj.
Udeleženci v programu spoznajo pomen kritičnega
razmišljanja in pomen njihove vloge v procesu zmanjševanja
varnostnih tveganj.
Varnostno osebje, zaposleno pri imetnikih licenc.
Posebni pogoj je še izpolnjevanje pogojev na podlagi
predpisov, ki urejajo zasebno varovanje in so določeni za
varnostnike-nadzornike.
Program je namenjen zaposlenim osebam. Izpolnjevanje tega
pogoja bomo preverili s potrdilom delodajalca.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Cilj programa strokovnega usposabljanja je poglobiti in utrditi
znanja, spretnosti in kompetence, ki so še posebej določene z
veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter s
poklicnim standardom za nacionalno poklicno kvalifikacijo
varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica. Program daje
širši vpogled v prepoznavanje, ocenjevanje in učinkovito
obvladovanje nevarnosti ter zmanjšanje tveganj ter osebe
usposobiti za varno uporabo plinskega razpršilca

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

60 ur
Kontaktne
ure

On line delo

Teoretični del (št. ur)

34 ur

-

Praktični del (št. ur)

6 ur

-

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Lista
prisotnosti

(max 50 %
celotnega
programa)

-

Izdelek ali
storitev

Drugo

20

-

-

-

Pogoji za končanje
programa

Vsaj 80 % prisotnost v programu
Reševanje konkretnih varnostnih primerov : udeleženci kot
končni izdelek pripravijo svoj primer načrta varovanja.

POSEBNI DEL
Vsebine programa
Normativna ureditev zasebnega varovanja

Sodelovanje pri procesu načrtovanja varovanja

Organiziranje, vodenje in usmerjanje dela varnostnega
osebja

Načrtovanje in izvajanje notranjega nadzora
Normativna ureditev zasebnega varovanja
Organiziranje in načrtovanje varovanja,
Zagotavljanje pogojev za opravljanje notranjih nadzorov
Načrtovanje notranjega nadzora
Izvajanje notranjega nadzora
Dokumentiranje notranjega nadzora
Vodenje in usmerjanje dela varnostnega osebja
Merjenje, analiziranje in izboljševanje procesov notranjih
nadzorov ter poročanje
Komunikacija

Kompetence, pridobljene s
programom

Načrtovanje in sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih
sistemov varovanja.
Sposobnost vključevanja v proces učinkovitega reševanja
varnostnih situacij s ciljem zmanjšanja tveganj, pa tudi
zmanjšanja stroškov za varovanje.

Spretnosti, pridobljene s
programom

Udeleženec zna zbrati in interpretirati pomembne informacije,
sodeluje pri ogledu in prepoznavi varnostne problematike in
kritičnih točk na objektu, nevarnih mest. Usklajuje ukrepe
varovanja, sodeluje pri načrtovanju varovanja in spozna
dejavnike tveganja ter jih ustrezno interpretira na relaciji
vzgojna ustanova, zaposleni, starši in učenci, dijaki. Upošteva
prednosti in slabosti določenih oblik varovanja ter pozna in je
sposoben oceniti rezultate medsebojnega sodelovanja.
Učinkovito komunicira in usmerja delo varnostnega osebja.
Strokovno in zakonito uporablja plinski razpršilec kot drugo
sredstvo pri izvajanju ukrepov.

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

-Analizira in spozna varnostna tveganja;

-načrtuje lastno delo pri ugotavljanju tveganj in nudi podporo
varnostnemu osebju;
-komunicira na podlagi izdelanih vsebin varovanja z vsemi
deležniki.
-se nauči uporabljati
komunikacijo.

različne

tehnike

za

učinkovito

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

VSEBINSKI SKLOP

SKUPNO
ŠTEVILO
UR

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

8

Sodelovanje pri procesu
načrtovanja varovanja

4

Organiziranje, vodenje in
usmerjanje dela varnostnega
osebja

Načrtovanje in izvajanje
notranjega nadzora

4

12
6

Komunikacija
5
Plinski razpršilec
20
Praktični izdelek

Skupaj

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

60 ur

1. Najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, član izpitne

komisije pri Državnem izpitnem centru za preverjanje in potrjevanje
NPK varnostnik, varnostnik nadzornik ali varnostni menedžer.
2. Najmanj višješolska izobrazba, varnostni menedžer, član izpitne

komisije pri Državnem izpitnem centru za preverjanje in potrjevanje
NPK varnostnik.

Program
Programski odbor
Svet zavoda potrdil
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