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PRILOGA 1
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNIKA
TELESNEGA STRAŽARJA
1. IME KATALOGA
Varnostnik telesni stražar/telesna stražarka
2. POKLICNI STANDARD
Varnostnik telesni stražar/telesna stražarka
3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI VKLJUČITI V
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
Izpolnjevanje posebnih pogojev določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na podlagi
predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in predpisov s področja zasebnega varovanja.
4. TRAJANJE USPOSABLJANJA in TARIFA ZA IZVAJANJE
3.1. Usposabljanje traja 130 ur.
3.2. Tarifa za izvajanje programa znaša 399 točk.
3.3. Preizkus usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije.
5. CILJI
4.1

Usmerjevalni cilji
-

4.2
4.2.1

opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
pozna določene vsebine predpisov, ki urejajo zasebno varovanje
pozna in praktično izvaja ukrepe in druga sredstva varnostnika
pozna sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin ter osebnega dostojanstva
samostojno načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
pravilno interpretira informacije
pravilno in optimalno reagira v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe
komunicira s sodelavci, strankami in nadrejenimi
racionalno uporablja energijo, material in čas
samostojno pripravi in uporabi delovne pripomočke
samostojno uporablja osebni računalnik
samostojno varuje osebe
izdela načrt varovanja varovane osebe
poznavanje sredstev in tehnik osebnega varovanja
spremlja razvoj tehnologije, opreme in tehnik osebnega varovanja
razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
pravilno komunicira ter hitro in natančno obvešča v primeru napada ali ogroženosti varovane
osebe
povezuje praktična in teoretična znanja
uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Operativni cilji
Taktika varovanja varovanih oseb – 34 ur
INFORMATIVNI CILJI

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

V simulirani situaciji izvaja varovanje
osebe

-

da osnovne varnostne napotke
in pravila varovani osebi
2

-

pogovor, razprava
individualne in
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spremlja varovano osebo in
nadzira njeno okolico
diskretno, s primernim videzom in
obnašanjem, izvaja osebno
varovanje
opiše osnove protokola in
upoštevanje protokola v različnih
varnostnih situacijah
opiše taktike varovanja oseb
našteje zaščitna sredstva, ki jih
imajo na voljo varnostniki telesni
stražarji
našteje nevarnosti, ki izhajajo iz
opisane situacije
opiše osebno zaščito pred
opisano nevarnostjo
razvrsti nevarnosti po stopnji
ogroženosti za osebe
prepozna sumljive okoliščine in
oceni ogroženost varovane osebe
daje navodila varovani osebi
opiše in obrazloži ukrepe in
dolžnosti varnostnega osebja, ki
izhajajo iz predpisov o zasebnem
varovanju
opiše pravilno stopnjevanje
ukrepov, drugih sredstev in
dolžnosti v skladu z načelom
sorazmernosti
uporabi zaščitna sredstva in
zaščiti varovano osebo pred
napadom
napadalcu prepreči napad na
varovano osebo
prikaže varen umik varovane
osebe iz ogrožajoče situacije
zadrži in identificira napadalca
obvesti drugo varnostno osebje in
pristojne organe o napadu
v dani simulirani situaciji utemelji
svoje ravnanje
opiše praktični postopek uporabe
ukrepov, drugih sredstev in
dolžnosti v primeru ogrožajoče
situacije
opiše (pove), kako se pravilno
nosi in uporabi službeno orožje v
skladu s taktiko osebnega
varovanja
našteje okoliščine, v katerih je
dopuščeno storiti dejanja v
silobranu
pove, kaj je silobran
ustrezno reagira pri silobranu in
ravnanje utemelji

-

-

-

vizualno nadzira okolico
varovane osebe
zaščiti varovano osebo z
zaščitnimi sredstvi
diskretno izvaja osebno
varovanje
pregleda pošiljke in prtljago
(darila, poštne pošiljke, osebno
prtljago ...)
komunicira v stresnih in
nevarnih okoliščinah
presodi resnost napada,
nevarnosti ali grožnje varovani
osebi
zaščiti varovano osebo pred
napadom in nevarnostmi in
zagotovi varen umik iz
ogrožajočih situacij
daje navodila in ukaze varovani
osebi v tveganih situacijah
obvlada ukrepe, druga sredstva
in dolžnosti varnostnika ter
praktični postopek v skladu z
veljavno zakonodajo
uporablja komunikacijska
sredstva
pozna vlogo drugega
varnostnega osebja in pristojnih
organov pri varovanju oseb
pozna taktike varovanja oseb
pozna osnove protokola
pozna pravila vožnje v varnostni
koloni
pozna osnovne značilnosti
eksplozivnih in drugih nevarnih
predmetov

3

-

skupinske vaje
študije primerov
izmenjava izkušenj in
primerov iz prakse
uporaba vprašalnikov
in samoocenjevanje
igre vlog
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4.2.2 Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika pri varovanju oseb – 2 + 8 ur
(teorija + praksa)
INFORMATIVNI CILJI

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Uporaba ukrepov in drugih sredstev
varnostnika pri varovanju oseb
- obnovi znanje v zvezi s predpisi,
ki urejajo dolžnosti in uporabo
ukrepov in drugih sredstev
varnostnika
- razume pomen sorazmernosti pri
uporabi ukrepov in drugih
sredstev varnostnika
- razume, v katerih primerih lahko
varnostnik telesni stražar uporabi
posamezen ukrep in drugo
sredstvo varnostnika
- zna zakonito uporabiti ukrepe in
druga sredstva varnostnika
- obvesti drugo varnostno osebje in
pristojne organe o napadu
- v dani simulirani situaciji utemelji
svoje ravnanje
- opiše praktični postopek uporabe
ukrepov v primeru ogrožajoče
situacije
- opiše (pove), kako se pravilno
nosi in uporabi službeno orožje v
skladu s taktiko osebnega
varovanja
- našteje okoliščine, v katerih je
dopuščeno storiti dejanja v
silobranu
- pove, kaj je silobran

-

-

-

ravna po etičnih načelih veščin
in praktičnega postopka
pozna načelo sorazmernosti pri
uporabi ukrepov in drugih
sredstev
obvlada veščine in praktični
postopek v skladu z veljavno
zakonodajo
obvlada agresivne stranke
presodi resnost napada,
nevarnosti ali grožnje varovani
osebi
zaščiti varovano osebo pred
napadom in nevarnostmi in
zagotovi varen umik iz
ogrožajočih situacij
daje navodila in ukaze varovani
osebi v tveganih situacijah
obvlada ukrepe, druga sredstva
in dolžnosti varnostnika ter
praktični postopek v skladu z
veljavno zakonodajo
ustrezno reagira pri silobranu in
ravnanje utemelji

-

pogovor, razprava
individualne in
skupinske vaje
študije primerov
izmenjava izkušenj in
primerov iz prakse
uporaba vprašalnikov
in samoocenjevanje
igre vlog

4.2.3 Načrtovanje varovanja oseb s predhodnimi opravili – 24 ur
INFORMATIVNI CILJI

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Načrtuje varovanje
- predlaga načrt varovanja osebe
- preveri in predstavi varnostno
pomembne podatke
- preveri prometne in
hidrometeorološke informacije
- razloži določeno prometno
situacijo

-

izdela oceno ogroženosti osebe
izbere optimalno varne
transportne poti za varovano
osebo, na podlagi ogledov
izvede preventivni pregled
prostora, okolice, kjer se nahaja
varovana oseba ter trase
potovanja
4

-

pogovor, razprava
individualne in
skupinske vaje
študije primerov
izmenjava izkušenj in
primerov iz prakse
uporaba vprašalnikov
in samoocenjevanje

Stran

-

1464 /

Št.

Uradni list Republike Slovenije

18 / 9. 3. 2012

izdela in predstavi oceno
ogroženosti osebe
predlaga optimalno varne
transportne poti ter izbor utemelji
v simulirani situaciji preventivno
pregleda prostor in okolico
opiše možne nevarnosti na
varovanem območju
najde nevarne predmete in opiše
postopek
predlaga evakuacijske poti in
določi varen prostor ter izbor
utemelji
opiše značilnosti nevarnih
okoliščin in nevarnih predmetov
opredeli pomen in sodelovanje s
policijo
našteje dejavnosti, nezdružljive z
zasebnim varovanjem
pozna osnovne pojme o
eksplozivnih snoveh in njihovih
učinkih na okolico
pregleda pošiljko ali prtljago in
najde nevarne predmete
opiše značilnosti nevarnih
okoliščin, eksplozivnih in drugih
nevarnih predmetov
v simulirani situaciji preventivno
pregleda vozilo
opiše značilnosti nevarnih
okoliščin in nevarnih predmetov

-

pridobi informacije o higienskem in sanitarnem stanju objekta
izvede preventivni tehnični
pregled prevoznih sredstev
predvidi evakuacijske poti in
določi varen prostor
ovrednoti prometne in
hidrometeorološke informacije z
vidika varovanja

igre vlog

4.2.4 Oborožitev, varno rokovanje z orožjem in streljanje – 22 ur
INFORMATIVNI CILJI
Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

FORMATIVNI CILJI

OBLIKE IN METODE
DELA

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Pozna predpise in pravila, ki urejajo področje varnega ravnanja z orožjem:
- pozna in razume varnostna
pravila pri ravnanju s strelnim
orožjem
Pozna splošne pojme o konstrukciji
orožja in streliva ter balistike, in sicer:
- razume in se zaveda vseh
razsežnosti uporabe strelnega
orožja (odboj krogle, učinek
krogle na cilju, prebojnost
različnih krogel, maksimalni
domet krogle itd.)
- pozna osnovne pojme o
eksplozivnih snoveh in njihovih
učinkih na okolico
-

pozna predpise in pravila za
varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje strelnega orožja prepozna nevarne okoliščine in
nevarne predmete
prepozna nevarnosti za zdravje
in se zna zaščititi pred nevarnimi snovmi (sluh/vid)

zna uporabiti strelno orožje

Obvlada posamezne postopke s
strelnim orožjem:
5

pogovor, razprava
demonstracija
individualne in
skupinske vaje
izvajanje vaj v
streljanju
simuliranje dogodkov
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prepozna posamezne dele orožja
oz. orožje kot nevarne predmete
pri opravljanju svojega dela
izvede vzorčno streljanje z
namenom seznanitve z učinkom
strelnega orožja na strelca in
ostale ljudi (stres)

4.2.5 Komunikacija - 10 ur
INFORMATIVNI CILJI
Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

-

-

-

-

-

pozna pomen ustrezne osebne
naravnanosti, profesionalnosti pri
opravljanju svojega dela in
osebne kontrole v zanj kritičnih
situacijah
pozna elemente učinkovite
komunikacije (učinkovito
sporočanje informacij in
intenzivno poslušanje)
pozna način komuniciranja v
težavnih situacijah z naročnikom,
delavci pristojnih državnih
institucij in občani
pozna verbalno in neverbalno
komunikacijo
pozna osnove poslovnega
protokola

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI

-

daje navodila in ukaze varovani
osebi v tveganih situacijah
učinkovito komunicira z vsemi
sodelujočimi pri varovanju v
stresnih in nevarnih okoliščinah
posreduje osnovne varnostne
napotke in pravila varovani
osebi
se zna ustrezno vesti v
specifičnih okoliščinah pri
varovanju oseb

-

izmenjava izkušenj in
primerov iz prakse
pogovor, razprava
individualne in
skupinske vaje
uporaba vprašalnikov
igre vlog

4.2.6 Vožnja motornih vozil za prevoz varovanih oseb – 22 ur
INFORMATIVNI CILJI

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

Predlaga načrt prevoza varovane
osebe
- preveri prometne in
hidrometeorološke informacije
- razloži določeno prometno
situacijo
- predlaga optimalno varne
transportne poti ter izbor utemelji
- opiše možne nevarnosti na
varovanem območju
- predlaga evakuacijske poti in
določi varen prostor ter izbor
utemelji

-

izbere optimalno varne
transportne poti za varovano
osebo, na podlagi ogledov
izvede preventivni pregled trase
potovanja
izvede preventivni tehnični
pregled prevoznih sredstev
predvidi evakuacijske poti in
določi varen prostor
ovrednoti prometne in
hidrometeorološke informacije z
vidika varovanja osebe
pozna tehnične karakteristike
varnostnih vozil in zna odpraviti
manjše okvare oz. napake na
vozilu (menjava žarnice,
pnevmatike …)
6

-

pogovor, razprava
demonstracija
simuliranje dogodkov
primeri iz dobre
prakse
individualne in
skupinske vaje
izvajanje vaj na
poligonu
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Opravlja prevoz varovane osebe
-

-

-

-

razloži osnove teorije šole varne
vožnje (pravilna uporaba
varnostnega pasu, pravilno
sedenje in vrtenje volanskega
obroča …) in sile, ki delujejo na
vozilo in voznika (Kamnov krog)
razloži psihološki vidik priprave
voznika na vožnjo
razloži pomen oznak na
pnevmatikah in zna pravilno
izbrati primerne pnevmatike glede na vremenske razmere in stanje
vozne površine
praktično spozna vozne lastnosti
vozila
zna stabilizirati vozilo pri
prekrmiljenju in podkrmiljenju,
brez varnostnega sistema in z
njim
uporaba ESP, pri zaviranju s
sistemom ABS in brez njega
zna predstaviti druge varnostne
sisteme v vozilih, njihov namen in
način delovanja ob različnih
obremenitvah in okoliščinah

V simulirani situaciji izvaja varovanje
osebe med prevozom
- pregleda vozilo in najde nevarne
predmete oz. poškodbe
- opiše pravila vožnje v varnostni
koloni
- našteje nevarnosti med vožnjo in
v mirovanju vozila
- prepozna sumljive okoliščine in
oceni ogroženost varovane osebe
- prikaže varen umik varovane
osebe iz ogrožajoče situacije
- opiše praktični postopek ukrepov
in dolžnosti v primeru ogrožajoče
situacije

-

obvlada vozilo in pot, po kateri
se prevaža varovana oseba
sproti ocenjuje ogroženost
varovane osebe
obvlada specialne tehnike
vožnje
pozna osnove taktične in
defenzivne vožnje
pozna pravila vožnje v varnostni
koloni

varuje varovano osebo med
prevozom
varuje prevozno sredstvo med
odsotnostjo varovane osebe
pozna nevarnosti med vožnjo in
v mirovanju vozila
zaščiti varovano osebo v
primeru ogrožajoče situacije

4.2.7 Prva pomoč – 8 ur
INFORMATIVNI CILJI
Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:
-

OBLIKE IN METODE
DELA

FORMATIVNI CILJI
Kandidat za varnostnika telesnega
stražarja:

pozna organizacijo prve pomoči na varovanem območju
pozna ukrepe prve pomoči in
naloge varnostnika telesnega
stražarja pri izvajanju prve pomoči
zna izvesti temeljne postopke
oživljanja z ali brez uporabe
defibrilatorja

zna izvesti ukrepe prve pomoči
pri neposrednih nevarnostih za
življenje

7

-

pogovor, razlaga

-

demonstracija

-

simuliranje dogodkov

-

primeri dobre prakse

-

individualne in
skupinske vaje
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zna ugotoviti osnovne življenjske
funkcije
pozna položaje in prenos
poškodovanca oziroma bolnika
pozna ukrepe prve pomoči v
primerih:
 ko je oseba nezavestna
 ko je treba osebo oživljati
 ko oseba krvavi
 ko je oseba v šoku
 ko je prišlo do nagle
zastrupitve osebe
(alkohol, prepovedane
droge in druge snovi)
zna izvesti prve nujne ukrepe v
primeru opeklin in zastrupitev s
plini

Stran
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uporaba defibrilatorja

MATERIALNI POGOJI

Učilnica za do 22 udeležencev usposabljanja, velika najmanj 2 m2 na osebo. Učilnica mora imeti
poleg miz in stolov ter table tudi avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, listna tabla,
kamera).
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti za
poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar. Za izvedbo posameznega usposabljanja morajo biti
zagotovljeni še naslednji materialni pogoji:
-

učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera,
površine za urjenje praktičnih postopkov ter izvedbo integriranih vaj (telovadnica s tatami
blazinami, poligon ali igrišče ali druge primerljive površine),
katalogi in pripomočki prisluškovalnih in eksplozivnih naprav ter orožja,
osebni avtomobil s štirimi vrati,
neprebojni jopič,
komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja, slušalke),
potrebni zaščitni ukrepi pri izvajanju določenih simulacij,
potrebna zaščitna sredstva za izvajanju določenih simulacij,
pripomočki za urjenje (gumijasti nož, lesena palica, gumijasta pištola, ročni detektor kovin…),
kimone,
zaprto in odprto strelišče za uporabo kratkocevnega orožja,
avtopoligon,
defibrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja,
oprema za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom.

6.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA

6.1

DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Za uspešno dokončanje usposabljanja se mora kandidat udeležiti strokovnega usposabljanja in
opraviti obveznosti po programu.
6.2

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Preizkus strokovne usposobljenosti opravlja kandidat pred komisijo za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
7.

PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

8
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KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA

IZVAJALEC
PROGRAMA
Učitelj

Taktika varovanja varovanih oseb

Dolžnosti in uporaba ukrepov in
drugih sredstev varnostnika pri
varovanju oseb

Učitelj

Učitelj
praktičnega
pouka

Načrtovanje varovanja
predhodnimi opravili

Oborožitev, varno
orožjem in streljanje

osebe

s

Učitelj

rokovanje

z

Učitelj

Komunikacija

Vožnja motornih vozil za prevoz
varovanih oseb

Prva pomoč

Učitelj
praktičnega
pouka
Učitelj

Učitelj

Učitelj
praktičnega
pouka
Učitelj

Učitelj
praktičnega
pouka
9.

REFERENCE IZVAJALCEV PROGRAMA
Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
zasebnega varovanja ali na področju dela
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve
od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
zasebnega varovanja ali na področju dela
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve
Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju z znanjem praktičnega
postopka z nazivom 'inštruktor' borilnih
veščin (judo ali jui – jitsu)
Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
zasebnega varovanja ali na področju dela
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve
od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj visokošolska izobrazba tehnične ali
naravoslovne smeri
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj visokošolska izobrazba tehnične ali
naravoslovne smeri
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
zasebnega varovanja ali na področju dela
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve
od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa
Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa

LITERATURA

Organizator pred izvedbo strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja pripravi učna gradiva in jih
posreduje kandidatu.
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