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Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja skladno s Pravilnikom o izvajanju strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja varnostnega osebja (Ur. I. RS, št. 24/2012) razpisuje za leto 2018 naslednje termine strokovnih 
usposabljanj in izpopolnjevanj: 
 

❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK/CA«  
 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

15. januar do 2. februar 2018 dne 12. februar 2018 

12. februar do 02. marec 2018 dne 12. marec 2018 

05. marec do 23. marec 2018 dne 03. april 2018 

3. april do 20. april 2018 dne 07. maj 2018 

14. maj do 1. junij 2018 dne 11. junij 2018 

11. junij do 29. junij 2018 dne 9. julij 2018 

26. junij do 13. julij 2018 dne 23. julij 2018 

10. september do 28. september 2018 dne 08. oktober 2018 

08. oktober do 26. oktober 2018 dne 05. november 2018 

12. november do 30. november 2018 dne 10. december 2018 

3. december do 21. december 2018 dne 28. december 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK ČUVAJ/KA«  

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

12. februar do 02. marec 2018 dne 12. marec 2018 

14. maj do 1. junij 2018 dne 11. junij 2018 

10. september do 28. september 2018 dne 08. oktober 2018 

12. november do 30. november 2018 dne 10. december 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK/CA TELESNI/A STRAŽAR/KA« 

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

03. september do 28. september 2018 dne 08. oktober 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNI/NA TEHNIK/CA« 

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

05. marec do 16. marec 2018 dne 26. marec 2018 

08. oktober do 19. oktober 2018 dne 29. oktober 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK OPERATER/KA VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA«  

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

07. maj do 18. maj 2018 dne 28. maj 2018 

05. november do 16. november 2018 dne 26. november  2018 
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❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNI/A MENEDŽER/KA«  
 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

05. marec do 23. marec 2018 dne 03. april 2018 

10. september do 28. september 2018 dne 08. oktober 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK POOBLAŠČENI/A INŽENIR/KA VARNOSTNIH SISTEMOV«  

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

07. maj do 18. maj 2018 dne 28. maj 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK NADZORNIK/CA«  

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja in potrjevanja 

06. marec do 09. marec 2018 dne 19. marec 2018 

11. september do 14. september 2018 dne 24. september 2018 

 
❖ Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja 

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja  

14. maj do 24. maj 2018 dne 25. maj 2018 

08. oktober do 18. oktober 2018 dne 19. oktober 2018 

 
❖ Obdobno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega 

operaterja 
 

Termin usposabljanja Termin preverjanja  

14. maj do 18. maj 2018 dne 18. maj 2018 

08. oktober do 12. oktober 2018 dne 12. oktober 2018 

 
❖ Obdobno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja za varnostno osebje, ki so usposobljeni za 

opravljanje del varnostnika/ce čuvaja/ke, varnostnika/ce, varnostnika/ce nadzornika/ce, varnostnika/ce 
telesnega stražarja/ke ali operaterja/ke VNC 

 

Termin usposabljanja Termin preverjanja  

dne 10. januar 2018 dne 17. januar 2018 

dne 14. februar 2018 dne 21. februar 2018 

dne 14. marec 2018 dne 21. marec 2018 

dne 11. april 2018 dne 18. april 2018 

dne 09. maj 2018 dne 16. maj 2018 

dne 13. junij 2018 dne 20. junij 2018 

dne 12. september 2018 dne 19. september 2018 

dne 10. oktober 2018 dne 17. oktober 2018 

dne 14. november 2018 dne 21. november 2018 

dne 05. december 2018 dne 12. december 2018 
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❖ Specialistično izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih ter obdobno strokovno 
izpopolnjevanje varnostnega osebja  

  

Termin usposabljanja Termin preverjanja  

12. februar do 14. februar 2018 dne 21. februar 2018 

09. april do 11. april 2018 dne 18. april 2018 

11. junij do 13. junij 2018 dne 20. junij 2018 

10. september do 12. september 2018 dne 19. september 2018 

12. november do 14. november 2018 dne 21. november 2018 

 
❖ Strokovno izpopolnjevanje za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk ter obdobno 

strokovno izpopolnjevanje 
 

Termin usposabljanja Termin preverjanja  

12. in 13. februar 2018 dne 19. februar 2018 

16. in 17. april 2018 dne 23. april 2018 

11. in 12. junij 2018 dne 18. junij 2018 

17. in 18. september 2018 dne 24. september 2018 

12. in 13. november 2018 dne 19. november 2018 

 
 

❖ Strokovno izpopolnjevanje za uporabo plinskega razpršilca 
 

Termin usposabljanja in preverjanja 

dne 14. marec 2018 

dne 16. maj 2018 

dne 11. julij 2018 

dne 12. september 2018 

dne 14. november 2018 

 
 
Termine seminarjev: 
 

• drugih obdobnih strokovnih izpopolnjevanj varnostnega osebja, 

• dopolnilnih strokovnih usposabljanj, 

• strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, 

• uporabo plinskega razpršilca in 

• strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine po cesti 
 

bomo na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov 
oziroma v skladu s potrebami naročnika. 
 
V skladu s Pravilnikom o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja velja, da 
varnostnikom, ki so opravili usposabljanje za varnostnika pred 1. 1. 2009 in še niso opravili usposabljanja za 
opravljanje intervencije ali varovanje javnih zbiranj, se usposabljanje za ta dela prizna, ko opravijo obdobno 
strokovno izpopolnjevanje. 


