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PROGRAM DOPOLNILNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA 
VARNOSTNIKA 

 
Program je pripravljen za varnostnika/varnostnico, ki opravlja delo varnostnika, pa nima nacionalne 

poklicne kvalifikacije varnostnik/varnostnica, in za varnostnika čuvaja/čuvajko, ki želi pridobiti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica 

 
 
1. IME IN KODA KATALOGA 
Varnostnik/varnostnica   08436260  
POKLICNI STANDARD IN RAVEN ZAHTEVNOSTI KVALIFIKACIJE 
Varnostnik/varnostnica   08436260 IV 
 
2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO 

KVALIFIKACIJO  
V program se lahko vključijo  osebe, ki so strokovno usposobljene za delo varnostnika  po dosedanjih 
programih usposabljanja in izpopolnjevanja, vendar nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
varnostnik/varnostnica, in varnostniki čuvaji/čuvajke, ki želijo pridobiti NPK varnostnik/varnostnica. 
 
3. TRAJANJE USPOSABLJANJA in TARIFA ZA IZVAJANJE 

3.1. Usposabljanje traja  40   ur. 
3.2. Višina tarife za izvajanje programa znaša  67 točk. 
3.3. Preizkus usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki urejajo 
nacionalne poklicne kvalifikacije. 

 
4. CILJI  
 
4.1.    USMERJEVALNI CILJI 
 

- samostojno načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo  
- racionalno uporablja energijo, material in čas  
- komunicira s sodelavci, strankami in nadrejenimi  
- samostojno varuje osebe in premoženje  
- samostojno prepoznava varnostno ogroženost, požarno nevarnost in pretečo škodo  
- samostojno ukrepa ob varnostnih situacijah  
- pravilno in strokovno izvaja ukrepe varnostnika  
- zakonito izvaja praktične postopke, zlasti pri uporabi fizične sile in ukrepov prisile, pri tem pa 

spoštuje človekove pravice in svoboščine ter osebno dostojanstvo oseb v postopku 
- upošteva navodila za delo in načrte varovanja  
- pravilno zavaruje kraj kaznivega dejanja in poskrbi, da se sledi in najdeni predmeti na kraju na 

uničijo 
- pozna načine in pogoje za naznanitev kaznivih dejanj  
- pozna vrste kaznivih dejanj v Sloveniji in način njihovega pregona 
- pravilno uporablja osnovno tehnično varovanje  
- pravilno komunicira ter hitro in natančno obvešča v varnostnih postopkih  
- pravilno, natančno, izčrpno, sistematično in jasno odgovori  
- povezuje praktična in teoretična znanja 
- ukrepa ob zaznavi požarov
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4.2.    OPERATIVNI CILJI 

4.2.1.    Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika – 8 + 4 ure (TEORIJA + 
PRAKTIČNO) 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico: Kandidat za varnostnika/varnostnico:  

- pozna z ustavo zagotovljene 
pravice in temeljne svoboščine 
državljanov, s poudarkom na 
pravicah in svoboščinah, 
opredeljenih v II. poglavju  
Ustave R Slovenije  
(nedotakljivost življenja – posest 
in uporaba strelnega orožja pri 
opravljanju nalog zasebnega 
varovanja, prepoved mučenja, 
nečloveškega  ali ponižujočega 
ravnanja, varstvo osebne 
svobode, varstvo zasebnosti in 
osebnih podatkov) 

- pozna ustavna načela varovanja 
človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 

- pozna varstvo človekovih pravic v 
Sloveniji 

- zna našteti pristojnosti, 
odgovornosti, pravice in dolžnosti 
varnostnikov  

Pozna zakonske pogoje za 
izvajanje ukrepov in dolžnosti 
varnostnika  

- ve, kdaj in komu je dolžan  
poročati o svojih ukrepih  

- zna izreči opozorilo 
- zna ugotoviti istovetnost osebe 
- zna opraviti površinski pregled 

vrhnjih oblačil, ali pregled 
notranjosti vozila in prtljage  

- zna preprečiti vstop ali izstop z 
varovanega območja   

- zna zahtevati od osebe, ki ogroža 
varnost ljudi, premoženje ali red 
na varovanem območju, da z 
ogrožanjem takoj preneha ali da 
zapusti varovano območje 

- pozna pogoje za zadržanje osebe  
- zna strokovno in učinkovito 

uporabiti fizično silo 
- zna uporabiti sredstva za 

vklepanje 
- zna ukrepati ob pojavu 

vandalizma 
- zna ukrepati v primerih nevarnosti 

za življenje in varnost sodelavcev 
ter drugih ljudi 

- pozna načela zakonitosti, 
strokovnosti,  sorazmernosti 
humanosti in etičnosti pri 
izvajanju ukrepov varnostnika 

- zna strokovno in pisno pravilno 
napisati poročilo o uporabi 
ukrepov varnostnika  

- pozna ukrepe varnostnika ter 
pogoje za uporabo strelnega 
orožja  

- pozna  varnostnikove dolžnosti  
- obvlada  praktični postopek v 

skladu z veljavno zakonodajo  
- obvlada postopke z osebami, ki 

jih najde na varovanem območju 
ali objektu 

- obvlada agresivne stranke 
- obvlada varovanje v konfliktnih 

situacijah  
- pravilno ukrepa ob pojavih 

vandalizma 
- prepreči vstop na zavarovani 

kraj oz. dostop k objektom, ki jih 
varuje  

- strokovno in po zakonskih 
predpisih zadrži osebe do 
prihoda policije 

- površinsko pregleda obiskovalce 
- ustrezno reagira v silobranu ali 

skrajni sili in zna ravnanje 
utemeljiti 

- zna nuditi prvo pomoč 
poškodovani osebi in ji 
zagotoviti zdravniško oskrbo 

- zna strokovno in pisno pravilno 
napisati poročilo o uporabi 
ukrepov varnostnika   

- pozna način in pogoje za 
obveščanje pristojnega organa o 
storitvi kaznivega dejanja  

 

 

- frontalna in skupinska 
- igranje vlog  
- demonstracija  
- razgovor  

 

Praktične vaje: 

- pisanje poročil 
- izrek opozorila 
- ugotavljanje 

istovetnosti 
- površinski pregled 
- preprečitev vstopa ali 

izstopa 
- zadržanje osebe 
- uporaba sredstev za 

vklepanje 
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- ve, katerih ukrepov varnostnik ne 
sme uporabiti zoper uradne osebe 
zavodov za prestajanje kazni 
zapora, policije, obrambnih sil in 
drugih uradnih oseb  državnih 
organov in kdaj 

- ve, kaj je pasivno ali aktivno 
upiranje in kaj napad 

- zna opisati postopek zadržanja 
napadalca  

- zna opisati postopek ravnanja v 
silobranu, skrajni sili ter grožnji in 
ravnanje utemeljiti  

- zna izvesti obveščanje center na 
tel. št. 112 in 113 skladno z 
zakonom o zasebnem varovanju  

- zna opisati pravilno stopnjevanje 
fizične sile v postopkih uporabe 
ukrepa  

 

4.2.2.   Varovanje javnih zbiranj – 4  + 3 ure (TEORIJA + PRAKTIČNO) 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico   Kandidat za varnostnika/varnostnico   

- pozna  predpise s področja 
varovanja javnih zbiranj  in 
gasilstva ter upošteva zakonske 
zahteve na tem področju  

- pozna pomen in specifiko varovanja 
nočnih lokalov  

- pozna način sodelovanja z drugimi 
subjekti, ki sodelujejo pri varovanju 
javnih  zbiranj (organizator, vodja 
prireditve, policija, gasilci, služba 
prve pomoči, pristojni inšpekcijski 
organi, lokalna skupnost, regijski 
center za obveščanje in drugimi 
pristojnimi službami) 

- pozna zakonske določbe glede 
mladoletnih oseb in Zakona o 
varstvu javnega reda in miru in se 
seznani s primeri kršitev 

- pozna določbe Pravilnika o 
požarnem redu v zvezi z 
varovanjem javnih zbiranj  

- pozna naloge in dolžnosti lastnika 
lokala oziroma organizatorja javne 
prireditve 

- pozna strukturo načrta varovanja s 
poudarkom na  oceni stopnje 
ogroženosti  

- zna ukrepati v primeru potrebe po 
nudenju prve pomoči ob zastrupitvi 
z alkoholom ali mamili in v primeru 
telesnih poškodb 
zna oceniti situacijo in ve, kdaj 
mora zaprositi za pomoč vodjo  

- loči pogoje varovanja javnih 
zbiranj za katera je potrebno 
dovoljenje, od tistih, za katere je 
določeno obvezno varovanje  

- zna opravljati delo na različnih 
mestih in z različnimi kategorijami 
obiskovalcev v skladu z izdelanim 
načrtom varovanja (navijači, VIP 
gosti, gosti lokalov, moteči 
posamezniki in skupine, delo na 
vhodu, z vstopnicami …) 

- usmerja  obiskovalce in goste na 
ustrezno lokacijo 

- pozna razliko med vandalizmom 
in huliganstvom 

- ukrepa v primerih vandalizma, 
huliganstva in množične kršitve 
javnega reda   

- pregleda prireditveni prostor in 
ugotavlja nevarna mesta ter 
položaj sredstev za gašenje 
(gasilniki, hidranti) 

- zagotavlja prost dostop do 
zasilnih izhodov  in   v primeru 
izvajanja evakuacije usmerja 
množice v smeri zasilnih izhodov 

- nadzira število obiskovalcev glede 
na namembnost prireditvenega 
prostora 

- pozna oceno pričakovanih in 
nepričakovanih dogodkov 

 

- frontalna in 
skupinska  

- igranje vlog  
- demonstracija  
- razgovor 
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4.2.3.       Opravljanje intervencije – 4  + 3 ure (TEORIJA + PRAKTIČNO) 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico   Kandidat za varnostnika/varnostnico   

- upošteva zahteve na področju 
opravljanja intervencij 

- pozna pravne podlage, namen, 
dolžnost, vrste in posebnosti 
opravljanja intervencij 

- pozna pravice in dolžnosti lastnika 
varovanega objekta ali območja 
(pogodba) 

- zna varno in skladno s predpisi 
upravljati intervencijsko vozilo 

- pozna načrt izvajanja intervencije na 
varovanem objektu ali območju 

- loči različne postopke interveniranja 
glede na vrste alarmov (vlom, rop, 
požar in drugi) 

- pozna prve nujne ukrepe, ki jih mora 
izvesti na kraju kaznivega dejanja in 
ve kdaj ga lahko spremeni 

- zna oceniti stopnjo nevarnosti 
izvedbe intervencije  in ve, kdaj 
mora zaprositi za pomoč 

- zna zavarovati kraj kaznivega 
dejanja ter predmete in sledove, ki 
so lahko dokaz v postopku 

- pozna način komuniciranja z 
varnostno-nadzornim centrom 

- zna ravnati v primeru zaprosila za 
pomoč drugega varnostnika 
(varovanje postopka) 

- pozna način sodelovanja z drugimi 
subjekti na kraju intervencije 
(lastnik, policija, gasilci, drugi) 

- seznani se z najpogostejšimi KD, ki 
zahtevajo prisotnost policije ter 
primeri napačnih izvajanj intervencij 
varnostnikov  

- uporablja strokovno znanje in 
predpise  

- pozna osebno varnostno opremo 
in jo  med intervencijo zna 
uporabljati 

- zna strokovno izvajati vse vrste 
intervencij  

- pozna varnostne postopke, ki se 
izvajajo pred, med in po 
intervenciji 

- zna odpraviti grozečo splošno 
nevarnost na kraju intervencije 

- pozna znake, da gre za kaznivo 
dejanje in ve kaj so prvi nujni 
ukrepi varnostnika na kraju  
kaznivega dejanja 

- zakonito, strokovno in sorazmerno 
z grozečo nevarnostjo  izvaja 
posamezne ukrepe varnostnika, 
pri tem pa spoštuje človekove 
pravice in svoboščine  

- zna na kraju kaznivega dejanja 
zadržati storilca, ki ga je zalotil pri 
dejanju 

- zna pravočasno in pravilno 
obveščati pristojne o poteku 
intervencije in posebnostih 

- zna strokovno in pisno pravilno 
napisati poročilo o opravljeni 
intervenciji 

- zna uporabljati različne vrste zvez  
 

 
 

- podaja teoretičnih 
izhodišč 

- analiza primerov 
- pogovor s 

slušatelji in 
odgovori na 
vprašanja 

 
Praktične vaje   
intervencije: 
- ob sumu vloma 
- oboroženem ropu
- fizičnem nasilju 
- ogrožanja 

varnosti 
- na podlagi 

zaprosila za 
asistenco 
drugega 
varnostnika 

 

4.2.4.     Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk – 3  + 2  uri (TEORIJA + 
PRAKTIČNO 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico: Kandidat za varnostnika/varnostnico:  
- zna opisati veljavne predpise v 

zvezi s prevozi gotovine in drugih 
vrednosti ter v zvezi z izvajanjem 
intervencije  

- zna opisati  varne načine 
prevzemanja, prenosa, prevoza in 
predajanja varovane pošiljke 

- pozna varnostne ukrepe pred 
prevozom denarja in drugih  
vrednostnih pošiljk  

- varuje pri prevzemu, prenosu, 
prevozu in oddaji denarja ter 
drugih vrednostnih pošiljk 

- spremlja in varuje prevoz denarja 
in drugih vrednostnih  pošiljk 

- izbira varnostno optimalno pot za 
transport glede na prometno, 
vremensko oziroma varnostno 
situacijo 

 

- pogovor, razprava
- študije primerov 
- izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz prakse
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- pozna posebne vrste prevozov  
- zna razdeliti varovane pošiljke po 

razredih  
- pozna vsebino načrta prevoza  in 

operativnega načrta prevoza  

- deluje v skladu z veljavnimi 
predpisi, načrtom transporta in 
varovanjem denarja in 
vrednostnih pošiljk  

- nadzira manipuliranje in 
primopredajo varovanih pošiljk  

- sprejme naročilo za varnostno 
interveniranje na varovanem 
območju ali objektu 

- zna vizualno pregledati širšo 
okolico varovanega objekta in 
varovane okolice 

- zna upravljati  s posebnimi 
napravami (alarmi), ki so vdelani v 
vozila za prevod denarja in drugih 
vrednostnih pošiljk  

Praktične vaje: 
- prometna nesreča 

z vozilom za 
prevoz denarja  

- vstopanje in 
vstopanje v vozilo

- pregled okolice 
- sprožitev alarma v 

vozilu 
- postopki ob 

napadu na vozilo 

4.2.5. Komunikacija – 5 + 2  uri (TEORIJA + PRAKTIČNO) 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN 
METODE DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico: Kandidat za varnostnika/varnostnico:  
- pozna pomen ustrezne osebne 

naravnanosti pri opravljanju dela in 
osebne kontrole v kritičnih 
situacijah  

- pozna osnovne elemente učinkovite 
komunikacije z različnimi osebami  
(mirne, nesramne, agresivne, 
vinjene, cinične ...)  ter načine 
obvladovanja svojih čustev v 
postopkih 

- pozna značilnosti delovanja  
množic in jih zna razvrsti na vrste   

- pozna socialni in psihološki vidik 
množic ter osnovne dejavnike 
nastanka nasilnosti množice 

- razume dejavnike tveganja, 
nadzora in vloge varnostnika na 
javnih prireditvah 

- pozna načine obvladovanja množic 

- obvlada kontrolo telesa in čustev v 
postopku s strankami 
(profesionalnost)  

- vzpostavi prvi stik z razburjeno 
stranko in jo zna s komunikacijo 
pomiriti 

- obvlada komunikacijo in postopke 
z zahtevnejšimi ali težavnimi 
strankami na javnih prireditvah in 
v nočnih lokalih  

- zbere potrebne podatke o izrednih 
in nevarnih dogodkih na 
prireditvenem oziroma varovanem 
območju ali objektu 

- zna vzpostaviti ustrezen stik z 
množico in jo umirjati 

- obvlada komunikacijo in postopke 
z drugimi udeleženci javne 
prireditve 

 

- pogovor, razprava
- študije primerov 
- izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz prakse
 

  4.2.6.      Sistemi tehni nega varovanja – 2 uri 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN 
METODE DELA 

Kandidat za varnostnika/varnostnico: Kandidat za varnostnika/varnostnico:  
- pozna postopek vzpostavitve sistema 

varovanja s tehničnimi sredstvi s 
poudarkom na izvedbi ocene 
ranljivosti, ogroženosti in varnostnih 
tveganj 

- pozna pomen ocene ranljivosti, 
ogroženosti in varnostnih tveganj 

- zna opredeliti sisteme varovanja, v 
katerih se uporabljajo tehnična 
sredstva (proti vlomni sistem, sistem 
nadzora gibanja, sistem video 
nadzora, protipožarni sistem, prenos 
alarmnih signalov in varnostnih 

- upravlja alarmne, protipožarne in 
druge varnostne naprave in 
sisteme v skladu z načrtom 
varovanja, požarnim načrtom in 
požarnim redom  

- uporablja naprave in sredstva za 
tehnično varovanje ter prepozna  
in odpravlja napake v delovanju  

- upravlja z instalacijami, napravami 
in sistemi preskrbe z različnimi 
vrstami energije  

- obvlada delo z različnimi sredstvi 
in oblikami mehanske zaščite  

- pogovor, 
razprava  

- demonstracija 
- simuliranje 

dogodkov 
- primeri iz 

dobre prakse 
- individualne in 

skupinske vaje
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sporočil, sredstva v VNC, specialna 
varnostna sredstva) 

- pozna vrste in delovanje  tehničnih 
sredstev v varnostnih sistemih  

- pozna oblike tehničnega varovanja 
objektov, zgradb, nepremičnin, 
premičnih objektov, trgovin, območij 
posebnega varnostnega pomena 

- obvlada uporabo videonadzornih 
sistemov ter zakonske pogoje za 
postavitev videonadzora 

- obvlada uporabo detektorjev kovin 

 

 
5. 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). 
 
5.1.    MATERIALNI POGOJI PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA MATERIALNI POGOJI (prostor, oprema …) 
Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih 
sredstev varnostnika 
 

 Telovadnica za vadbo veščin, in sredstev za 
vklepanje za do 22 oseb (borilni prostor najmanj 
15 x 15 m, blazine debeline 4–5 cm (za judo) z 
ločenimi garderobami in sanitarijami ter tuši 

 Pripomočki za vadbo veščin (gumi nož, palice  
(40–50 cm), gumi pištola, kovinske lisice (večje); 

Javna zbiranja   Za izvedbo praktičnega pouka in  postopkov 
zagotoviti delo v športni dvorani ali stadionu  

Intervencija   vzorci obrazcev in listin 
Prevoz  in varovanje gotovine ter drugih  
vrednostnih pošiljk  

 blindirano vozilo za prevoz denarja  
 predpisani obrazci  
 vzorec načrta varovanja  

Komunikacija   veljajo splošni materialni pogoji 
Sistemi tehničnega varovanja  naprave in sredstva za tehnično varovanje  

 prenosne telefonske in radijske zveze 
 
                                                                                                     
 
6. POGOJI ZA DOKON ANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA 
 
6.1.     DOKON ANJE USPOSABLJANJA 
Za uspešno dokončanje usposabljanja se mora kandidat usposabljanja udeležiti najmanj 90% 
predpisanih ur strokovnega usposabljanja in opraviti obveznosti po programu (praktična vadba).  
 
 
 
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. 
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8. KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 

NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA IZVAJALEC 
PROGRAMA 

REFERENCE IZVAJALCEV PROGRAMA 

Dolžnosti in uporaba ukrepov in 
drugih sredstev varnostnika  

Učitelj visokošolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj na področju  zasebnega 
varovanja ali na področju dela ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve 

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

srednješolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj na strokovnem  področju z 
znanjem praktičnega postopaka z nazivom 
'inštruktor' borilnih veščin  (judo ali jui-jitsu)  

Javna zbiranja  Učitelj visokošolska izobrazba tehnične ali 
naravoslovne smeri, najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju zasebnega varovanja 
ali na področju dela ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve 

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

srednješolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa 

Intervencija  Učitelj visokošolska izobrazba tehnične ali 
naravoslovne smeri, najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju zasebnega varovanja 
ali na področju dela ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve 

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

srednješolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa 

Prevoz  in varovanje gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk 

Učitelj visokošolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa  

Učitelj 
praktičnega 
pouka 

srednješolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa  

Komunikacija  
 

Učitelj visokošolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa  

Sistemi tehničnega varovanja Učitelj  visokošolska izobrazba, najmanj pet let 
delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa 

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




