Gradivo je izdelano za izvedbo programov strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj
varnostnega osebja, ki jih izvaja Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
skladno z določbami Zakona o zasebnem varovanju. Na gradivu ima vse materialne
pravice izključno Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Kopiranje in
razmnoževanje v kakršnikoli obliki je prepovedano in kaznivo.
Odgovorna oseba: Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
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1

UVOD

Namen opravljanja nalog zasebnega varovanja je varovanje ljudi in premoženja pred nezakonitimi
dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja.
Opravlja se v oblikah, določenih z zakonom. Ne glede na hiter razvoj sistemov tehničnega varovanja,
je varovanje z varnostnim osebjem še vedno ena od temeljnih storitev zasebnega varovanja.
Katalog strokovnih priporočil za izvajanje ukrepov in uporabe drugih sredstev v zasebnem varovanju
(v nadaljevanju katalog) je strokovno gradivo namenjeno varnostnemu osebju. Katalog je lahko
strokovni pripomoček tudi drugim osebam, ki se teoretično ali praktično ukvarjajo z zasebnim
varovanjem. V katalogu vsebovane vsebine, postopki in praktični primeri izvajanja ukrepov
varnostnika so oblikovani tako, da hitro in nazorno vodijo uporabnika do strokovne in zakonite
izvedbe ukrepa ali uporabe drugega zakonsko dovoljenega sredstva.
Po vsebini je katalog razdeljen na dva dela. V prvem delu so uporabnikom na voljo teoretična
izhodišča in strokovna napotila za izvajanje postopkov, ki se nanašajo na posamezen ukrep
varnostnika ali uporabo drugega sredstva.
Drugi del kataloga je v celoti praktične narave. Skozi tabelarni in grafični (diagrami) prikaz postopkov
izvajanja posameznih ukrepov in uporabe drugih sredstev v zasebnem varovanju, vodi uporabnika
kataloga skozi različne vrste in tipe postopkov, ga informira o optimalnem pristopu in spoštovanju
zakonskih omejitev ter mu nudi pravni okvir možnega delovanja oziroma izvedbe postopka.
Osnovno vodilo kataloga je, da mora varnostnik pri postopkih izvajanja ukrepov in uporabi drugih
sredstev dosledno spoštovati človekove pravice in svoboščine ter človekovo osebnost in
dostojanstvo. Ukrepe in druga sredstva mora uporabljati v skladu z načeli zakonitosti, strokovnosti,
sorazmernosti, humanosti, etičnosti in učinkovitosti, pri tem pa upoštevati lastno varnost in varnost
drugih oseb.
Osnovni namen kataloga je uporabniku nuditi pomoč, kako se v konkretnih življenjskih situacijah
pravilno odločati, znati sestaviti okoliščine v ustrezno celoto in šele zatem ukrepati. Gre torej za
praktično pomoč uporabnikom pri oblikovanju pravilnih miselnih vzorcev za strokovno uporabo
ukrepov in drugih sredstev varnostnika, ki predstavljajo temelj vsakega profesionalnega vodenja
postopka.

2

SPLOŠNA DOLOČILA IN NAVODILA

2.1 Pravna podlaga
Pravno podlago za izvajanje ukrepov in uporabo drugih sredstev varnostnika dajeta:



Zakon o zasebnem varovanju –ZZasV-1 (Ur.l. RS štev. 17/2011) in
Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS štev. 100/2011).

2.2 Splošna določila in navodila za uporabo kataloga
Uporabnik mora za pravilno uporabo poznati zakonsko urejenost področja uporabe ukrepov in
drugih sredstev varnostnika v zasebnem varovanju.
Katalog se pravilno uporablja tako, da uporabnik strokovno povezuje teoretične vsebine in praktični
del postopkov varnostnika in jih razume kot celoto.
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Teoretični del kataloga predstavljajo vsebine, ki se nanašajo na zakonske pravice, dolžnosti in
omejitve pri izvajanju ukrepov in uporabi drugih sredstev varnostnika.
Praktični del kataloga predstavljajo diagrami izvajanja posameznih ukrepov ali uporabe drugih
sredstev varnostnika, ki jih določa zakon.
Diagrami sistematično vodijo uporabnika skozi celotno izvedbo posameznega ukrepa ter uporabo
plinskega razpršilca, službenega psa in strelnega orožja.
Pojem »stanje osebe«, pomeni v kakšnem stanju je oseba, s katero varnostnik vodi postopek
(vinjena, poškodovana, invalidna, z zmanjšano prištevnostjo, bolna…) .
Komunikacija po zvezah - Za pravilnost sporočanja podatkov je pomembna pravilna komunikacija po
različnih oblikah zvez. Osnovna pravila in dolžnosti komuniciranja po zvezah so govoriti jasno in
razločno, uporabljati kratke in jedrnate stavke, po potrebi črkovati priimke, imena krajev in ulic.

2.3 Okoliščine postopkov izvajanja ukrepov in uporabe drugih
sredstev varnostnikov
Pri izbiri tipa postopka je potrebno upoštevati objektivne in subjektivne okoliščine varnostnega
dogodka:
1.

Objektivne okoliščine so:







2.

kraj izvedbe postopka (javni ali zasebni prostori, prevozna sredstva, zaprti prostori,
lokali, bližina državne meje, bližina varovanih objektov, javni shodi, športne prireditve
…)
čas izvedbe postopka (dan, noč, letni čas)
vrsta storjenega dejanja glede na posledice (neupravičeno zadrževanje na
varovanem objektu ali območju, interventni dogodek, prekršek, kaznivo dejanje,
nesreča, naravna nesreča …)
karakteristike osebe v postopku (spol, starost, psihofizično stanje, vedenje v
postopku, način upiranja, uporaba posebnih znanj in spretnosti, prtljaga, nevarni
predmeti, večkratni kršitelj, število oseb);
vremenske razmere (dež, sneg, led, vihar …) ;
način zaznave dejanja (napotitev, lastna zaznava).

Subjektivne okoliščine so:











število varnostnikov
strokovna znanja in spretnosti,
uporaba telesnih čutov (sluh, vid, vonj ),
psihofizična pripravljenost osebe,
premagovanje strahu,
delovne izkušnje,
komunikativnost
sposobnost reševanja konfliktov
uporaba varovalne opreme
uporaba tehničnih sredstev.
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2.4 Tipizacija postopkov varnostnika pri uporabi ukrepov in drugih sredstev:
Varnostnik izvaja posamezne ukrepe in uporablja druga sredstva varnostnika v različnih pogojih in
okoliščinah, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost izvedbe postopka. Glede na pričakovane
pogoje izvajanja in okoliščine nevarnosti delimo postopke v katalogu na :



OBIČAJNE in
NEVARNE

Običajni postopek
Pri običajnem postopku izvajanja ukrepov varnostnika ni pričakovati nevarnosti ali pa se te lahko
pojavijo v majhnem in kontroliranem obsegu.
Za običajne postopke je priporočljivo:






uporaba primerne in umirjene komunikacije,
upoštevanje varnostne razdalje do osebe glede na okoliščine izvedbe postopka,
vizualni kontakt in spremljanje ravnanja osebe
primerna neverbalna komunikacija (govorica telesa),
skrb za lastno varnost.

Nevarni postopek
Nevarni postopek je postopek, pri katerem lahko varnostnik že vnaprej pričakuje, da bo oseba ali več
oseb ukrepanje varnostnika ovirala, preprečevala ali ga celo ogrožala. Te okoliščine pomenijo višjo ali
visoko stopnjo nevarnosti in tveganja za varnostnika ter zahtevajo previden in pravilen pristop do
osebe ali oseb.
Za nevarne postopke je priporočljivo:











uporabiti pomirjujočo a odločno komunikacijo,
jasno izražati navodila in zahteve varnostnika,
upoštevati varnostno razdaljo in varnostni trikotnik,
spremljanje in nadzor vedenja osebe v postopku,
pravočasno opozarjanje osebe na nedopustno vedenje in ravnanje,
zavzeti varnostni položaj,
varovati postopek, če ga izvajata dva ali več varnostnikov,
oceniti objektivnost izvedbe ukrepa,
se pripraviti na morebitno uporabo fizične sile ali plinskega razpršilca,
se pripraviti na uporabo sredstev za vklepanje ali vezanje,

Tip postopka glede na stopnjo nevarnosti in ključne elemente izvajanja je posebej opredeljen v vseh
diagramih, kar omogoča uporabniku lažjo uporabo v praksi (glej diagrame).
Predstavljena tipizacija postopkov je »opomnik in priporočilo« varnostnikom pri izvajanju ukrepov in
uporabi drugih sredstev varnostnika z vidika znanih in najpogosteje pričakovanih okoliščin varnosti.
Zavedati se moramo, da se okoliščine, ki vplivajo na varen in nemoten potek postopka lahko hitro
spreminjajo, tako lahko tudi »običajen« tip postopka hitro preide v »nevarnega« ali obratno.
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Nevarne postopke naj bi praviloma izvajala dva ali več varnostnikov. To pa ne pomeni, da takšnega
postopka ne more opraviti tudi en varnostnik. Če nevaren postopek opravlja en sam varnostnik (kar
bo pogosto) se mora zavedati, da bo opravljanje takšnega postopka predstavljalo zanj povečano
stopnjo tveganja za njegovo varnost, zdravje in življenje.

3 NAČELA UPORABE UKREPOV VARNOSTNIKA

Načelo zakonitosti
Zakon o zasebnem varovanju določa, da sme varnostnik ukrepati samo na način določen s tem
zakonom in podzakonskimi predpisi, da z najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže izvršitev naloge.
Načelo strokovnosti
Uporaba ukrepov varnostnika mora biti strokovna in sorazmerna zakonitemu cilju njihove uporabe.
Varnostniki lahko posamezne ukrepe ali druga sredstva uporabijo le, če zakonite naloge ne morejo
opraviti drugače. Z uporabo morajo prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so ukrep ali
sredstvo uporabili, ali ob ugotovitvi, da naloge na ta način ne bodo mogli opraviti.
Načelo sorazmernosti
Načelo sorazmernosti pomeni zagotavljanje ravnotežja med zakonitim ciljem opravljanja naloge in
nastalimi posledicami za njegovo dosego.
Sorazmernost se pri izvajanju ukrepov kaže v naslednjih segmentih :
-

-

-

segment najmanjših škodljivih posledic: varnostnik sme pri izvajanju ukrepov uporabiti
tisti ukrep, s katerim se z najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže izvršitev njegove
naloge;
segment sorazmernosti nastale škode: škoda (materialna ali nematerialna), ki je ali bi
lahko nastala z uporabo določenega ukrepa mora biti sorazmerna zakonitemu cilju
oziroma sorazmerna nevarnosti, ki je grozila;
segment časovne sorazmernosti: uporaba določenega ukrepa sme trajati samo tisti
nujno potreben čas, da se izvrši določena varnostna naloga.

Načelo posebno skrbnega in obzirnega ravnanja (humanost)
Posebej skrbno in obzirno pa mora varnostnik ravnati v odnosu do otrok in mladoletnikov, invalidov,
starejših in bolnih oseb, vidno nosečih žensk ter drugih šibkejših oseb, upoštevaje njihove posebnosti,
ki jih je mogoče opaziti.
Ukrepa fizične sile in sredstev za vklepanje in vezanje varnostnik ne sme uporabiti proti otrokom,
vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen
če drugače ne more obvladati njihovega upiranja ali napada ali če ti neposredno ogrožajo življenje
varnostnika ali drugih ljudi ali neposredno ogrožajo premoženje.
Načelo etičnega ravnanja
Pri izvajanju ukrepov mora varnostnik spoštovati človekove pravice in svoboščine, osebno celovitost
in dostojanstvo osebe. Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu ravnanju
ali kaznovanju.
Imetnik licence ali naročnik storitve zasebnega varovanja varnostniku ne sme odrediti izvajanja
ukrepov in nalog, ki so v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju ali uporabo drugih prisilnih
sredstev, nevarnih predmetov ali živali kot prisilno sredstvo, katerih uporaba je s tem zakonom
prepovedana.
ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
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Varnostnik med opravljanjem nalog na varovanem območju ne sme imeti v posesti in uporabljati
druga prisilna sredstva, nevarne predmete in snovi, katerih nabava in posest osebam ni dovoljena ali
je omejena.
4

PRAVILA KOMUNICIRANJA IN ODNOS DO STRANK V POSTOPKIH

Varnostnik se pri opravljanju svojega dela srečuje z različnimi oblikami komuniciranja. Najpogostejše
je vsakodnevno običajno pisno in govorno komuniciranje, oziroma sporazumevanje z ljudmi, kot smo
ga vajeni po bontonu.
Takšna oblika komunikacije med opravljanjem nalog varnostnika pogosto ni primerna, zato mora ta
dobro poznati tudi oblike in pravila poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona.
Pri svojem delu se varnostnik srečuje z različnimi ljudmi in njihovimi reakcijami, ki pogosto pripeljejo
do konfliktnih situacij. Takšne situacije mora varnostnik pravočasno prepoznati, znati umirjati osebe
ali situacijo in konflikt čim hitreje razrešiti.

4.1 Diagram prikaza verbalnega in neverbalnega komuniciranja v postopkih
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6

KATALOG STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE UKREPOV IN UPORABE DRUGIH SREDSTEV V ZASEBNEM VAROVANJU

PRAVILA KOMUNICIRANJA IN ODNOS DO STRANK V
POSTOPKIH

PRAVILA PRI NEVERBALNI KOMUNIKACIJI
NEBESEDNO (GOVORICA TELESA)
- kako povemo

PRAVILA PRI VERBALNI KOMUNIKACIJI
BESEDNO (GOVORNO)
- kaj povemo

OSNOVNA PRAVILA VARNOSTNIKA:

OSNOVNA PRAVILA VARNOSTNIKA:

- vljuden pozdrav osebe in po potrebi predstavitev,
- vikanje osebe in naslavljanje z gospod / gospa, gospodič /
gospodična, ter prilagoditev pristopa starosti osebe,
- izogibanje nasilnim besedam, žargonu, psovkam, žaljivkam ter
nepotrebnim komentarjem,
- primeren ton in glasnost govora s kratkimi, jasnimi in nedvoumnimi
stavki,
- kratka, primerna in strokovna pojasnitev pravil, kršitev in cilja
ukrepanja,
- poslušanje osebe, sprejemanje njenih argumentov in primerni
odgovori.

- ustrezen pristop k osebi (primerna razdalja, umirjenost,
samozavestnost),
- ustrezna osebna urejenost,
- kontrola gibov telesa (telesna govorica),
- ton glasu in hitrost govora naj izražata spoštljiv in umirjen odnos
do osebe,
- umirjena in sproščena drža telesa (se ne prestopamo, ne
odmikamo ali približujemo osebi).

OSEBNI PROSTOR:
KOMPONENTE VERBALNEGA SPOROČANJA:
Hitrost govora
Upočasnjevanje govora je smiselno, kadar govorimo nekaj, kar še ni
bilo slišano in je torej novo, hitrejši govor pa uporabljamo, kadar je
nekaj že znano ali se ponavlja.
Glasnost govora
Zaradi pretihega govora oseba varnostnika ne sliši, preglasen
varnostnik je vsiljiv.
Govorna modulacija
Se nanaša na spreminjanje barve in višine govorjenja. Višina glasu
lahko izdaja varnostnikovo napetost in čustva.
Govorni premori
Uporabljamo, kadar želimo poudariti določene besede, želimo doseči
cilj brez povzdigovanja glasu, potrebujemo odmor za razmislek, smo
se nenadoma nečesa spomnili, želimo drugim omogočiti, da povedo,
kar mislijo.
Pravilno dihanje
Bes ali silno razburjenje povzročijo nepravilno dihanje. Pljuča nam
omogočajo učinkovito komunikacijo.
Poudarjanje
S poudarki varnostnik napelje osebe k pomembnim sporočilom.
Dialekt
Da bi sporočilo razumeli poslušalci, ne govorimo narečno, temveč
uporabljamo zborno izreko.
Govorni stil
Vsak človek si mora izoblikovati lasten govorni stil in se osredotočiti na
lastne nadarjenosti in zmožnosti.

Intimni pas (razdalja do 45 centimetrov) je tisti prostor, ki ga
človek varuje kot svojo lastnino.
Osebni (varnostni) pas (med 46 in 122 centimetri) je pas, ki ga
varnostnik uporablja za komuniciranje in vodenje postopkov s
strankami.
Socialni pas (med 122 in 360 centimetri) je oddaljenost, ki jo
ohranimo pri srečanjih z neznanimi ljudmi,
Javni pas (nad 360 centimetri) je razdalja, ki si jo izberemo ob
nagovoru večje skupine ljudi.

OBRAZNA MIMIKA
Obstaja šest emocionalnih izrazov, to so veselje, presenečenje,
strah, žalost, jeza in gnus.
- Pogled in očesni stik
S pogledom sporočamo, na kaj ali koga smo pozorni in izraža
stopnjo našega sodelovanja oziroma našo zainteresiranost za
akcijo.
- Nasmeh
Z njim običajno želimo vzpostaviti dober odnos s prejemniki
sporočila. Pogosto je razumljen kot znak topline, odprtosti in
dostopnosti.

TELESNA DRŽA
Pri dobrem odnosu v komunikaciji je drža telesa »odprta«, telo je
NAŠA NARAVNANOST
To je način, kako občutimo in doživljamo sebe in druge ljudi. Določa,
ali sebe in druge doživljamo kot spoštovanja vredna bitja.

POZITIVNA NARAVNANOST
Za strokovno in profesionalno delo varnostnika je ključnega pomena
vzpostavljanje enakovrednega ali partnerskega odnosa z okoljem.
Taka naravnanost predstavlja osnovni model za konstruktivno in
zdravo medosebno komunikacijo.

NEUSTREZNA KOMUNIKACIJA:
Neustrezna komunikacija varnostnika, v smislu moraliziranja,
vzvišenosti, nestrpnosti, negotovosti, lahko negativno vpliva na
izvedbo ukrepov in celo na varnost varnostnika.
Varnostnik mora biti pozoren na ustrezen izbor besed.

usmerjeno proti sogovorniku, k njemu je usmerjen tudi pogled.

PONAREJENA GOVORICA TELESA
Težava pri laganju je v tem, da se nezavedni del odziva
samodejno in neodvisno od povedane laži. Zato takšne ljudi, ki
redko lažejo, hitro ujamemo na laži, pa naj bo še tako prepričljiva.

PRVI VTIS
Pomembne značilnosti prvega vtisa so:
- da pride že ob prvem stiku z osebo ali ob prvih informacijah, ki
jih dobimo, do kompleksne predstave o osebi,
- da se dolgo ohrani in da tudi v kasnejših stikih vpliva na oceno te
osebe,
- da deluje kot pričakovanje, da se bodo naše sodbe o drugi osebi
v poznejših srečanjih potrdile.
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5

UKREPI, DOLŽNOSTI IN UPORABA DRUGIH SREDSTEV VARNOSTNIKA

5.1 Ukrepi varnostnika
Zakon o zasebnem varovanju določa, da sme varnostnik pri opravljanju nalog zasebnega varovanja,
če so ogroženi življenje, osebna varnost ali premoženje ali če je kršen red ali javni red na varovanem
območju, uporabiti naslednje ukrepe (45. čl.):









opozorilo,
ustna odredba,
ugotavljanje istovetnosti,
površinski pregled,
preprečitev vstopa na varovano območje,
zadržanje osebe,
uporaba fizične sile in
uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.

5.2 Uporaba drugih sredstev varnostnika
V kategorijo zakonite uporabe drugih sredstev varnostnika spadajo:
 plinski razpršilec
 službeni pes in
 strelno orožje.
Varnostnik lahko pri delu nosi in uporablja le zakonita sredstva imetnika licence.
5.3 Dolžnosti varnostnika pri izvajanju ukrepov in uporabi drugih sredstev
Varnostnik lahko uporablja ukrepe in druga sredstva varnostnika samo na varovanem območju,
razen v primeru, določenim v 3. odst. 44. člena Zakona o zasebnem varovanju, ko varnostnik lahko
zaloteno osebo neposredno zasleduje in jo zadrži tudi zunaj varovanega območja.
Uporaba ukrepov mora biti strokovna in sorazmerna zakonitemu cilju njihove uporabe. Pri uporabi
ukrepov morajo biti spoštovane človekove pravice in svoboščine. Nihče ne sme biti podvržen
mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.
Varnostnik je dolžan pravočasno in razumljivo seznaniti osebe z redom na varovanem območju.
Pred izvedbo ukrepa mora varnostnik osebo, zoper katero bo ukrepal, če je to glede na okoliščine
mogoče, o tem prehodno seznaniti, jo opozoriti na posledice in ji na ta način omogočiti, da se z
upoštevanjem opozorila izogne drugim ukrepom.
Z uporabo ukrepa mora varnostnik prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep
uporabljen, ali ob ugotovitvi, da naloge na ta način ne bo mogel opraviti.
Posebej skrbno in obzirno mora varnostnik ravnati v odnosu do otrok in mladoletnikov, invalidov,
starejših in bolnih oseb, vidno nosečih žensk ter drugih šibkejših oseb, upoštevaje njihove posebnosti,
ki jih je mogoče opaziti.
Ukrepa fizične sile in sredstev za vklepanje in vezanje varnostnik ne sme uporabiti proti otrokom,
vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen
če drugače ne more obvladati njihovega upiranja ali napada ali če ti neposredno ogrožajo življenje
varnostnika ali drugih ljudi ali neposredno ogrožajo premoženje.
ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
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Varnostniku ni dovoljeno izvajati ukrepa površinskega pregleda, preprečitve vstopa na varovano
območje, zadržanja osebe, uporabe fizične sile in uporabe sredstev za vklepanje ali vezanje zoper
uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil ter drugih uradnih oseb
državnih organov in lokalnih skupnosti, ko na varovanem območju opravljajo svoje uradne naloge.
Če zaradi uporabe ukrepov ali drugih sredstev varnostnika nastanejo poškodbe, mora varnostnik po
svojem znanju in usposobljenosti poškodovanemu nuditi prvo pomoč. V primeru, da oseba zaradi
poškodbe potrebuje medicinsko pomoč, ji je dolžan to pomoč čim prej priskrbeti in o tem takoj
obvestiti policijo.
Varnostnik, ki osebo zadrži, uporabi fizično silo, sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec ali
strelno orožje, je dolžan o tem takoj obvestiti policijo. To mora storiti tudi če je uporabil službenega
psa kot sredstvo prisile.
Če oseba, zoper katero je varnostnik uporabil ukrep ali drugo sredstvo varnostnika to zahteva, se ji je
varnostnik dolžan izkazati s službeno izkaznico in ji nuditi svoje osebne podatke : ime, priimek in
naziv imetnika licence pri katerem je zaposlen.
6

POSTOPKI IZVAJANJA UKREPOV IN UPORABE DRUGIH
SREDSTEV VARNOSTNIKOV V TABELARNI IN GRAFIČNI OBLIKI

Postopki izvajanja ukrepov in uporabe drugih sredstev varnostnika so v katalogu prikazani v obliki
tabel in diagramov. V tabelah so pravila postopkov strokovnega izvajanja ukrepov prikazana v
kategorijah : zakonitost, strokovnost in kakovost , v diagramih pa z navedbo ali opisom:










ukrepa ali sredstva,
konkretne pravne podlage (predpis in člen) za izvedbo,
pogojev za uporabo
tipa postopka,
ustrezne komunikacije,
elementov varnosti in pričakovanih zapletov,
izvedbo ukrepa ali uporabe sredstva glede na okoliščine in stopnjo nevarnosti,
dolžnosti varnostnika
možnega prehoda na druge dovoljene ukrepe.

Prikazani postopki izvajanja ukrepov ali uporabe drugih sredstev varnostnika so priporočilo za
upoštevanje minimalnih in nujnih pogojev za zakonito, strokovno in profesionalno delo varnostnikov.
Zraven navedenih priporočil izvajanja postopkov in spoštovanja pravil strokovnega ravnanja morajo
uporabniki kataloga upoštevati tudi druge okoliščine in pravila kot so: presenečenje, osebno in
medsebojno varovanje, iznajdljivost, prilagodljivost, ekonomičnost, stalno spremljanje in ocenjevanje
situacije in ovire, ki so odraz trenutne situacije in sledijo v nadaljevanju kataloga.
6.1 opozorilo
6.2 ustna odredba
6.3 ugotavljanje istovetnosti
6.4 površinski pregled
6.5 preprečitev vstopa na varovano območje
6.6 zadržanje osebe
6.7 uporaba fizične sile
6.8 uporaba sredstev za vklepanje in vezanje
6.9 uporaba plinskega razpršilca
6.10 uporaba službenega psa
6.11 uporaba strelnega orožja
ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
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OPOZORILO
POGOJI ZA UPORABO UKREPA:

PRAVNA PODLAGA:

- opravljanje nalog na varovanem območju,
- opozoriti na okoliščine in nevarnost,
- opozoriti na ravnanje, ki pomeni ali bi pomenilo kršitev
reda ali javnega reda na varovanem območju.

- Zakon o zasebnem varovanju, ćlen 46,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju,
člen 13.

TIP POSTOPKA:
OBIČAJEN

KOMUNIKACIJA:

VARNOST POSTOPKA:

govor brez ali s pomočjo tehničnih sredstev,
primerna glasnost govorne komunikacije,
opozorilo naj bo kratko, jasno in nedvoumno,
spoštovanje bontona in poslovnega komuniciranja
(pozdrav, predstavitev, vikanje, zahvala..),
- pojasnitev razloga za opozorilo.
-

- primerna razdalja (1 do 1,3 m),
- navidezni varnostni trikotnik,
- normalni položaj telesa z delnim izkorakom leve ali desne
noge naprej,
- spremljanje vedenja osebe,
- pravočasna zaznava sprememb v vedenju osebe.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA;
- umirjen in vljuden nastop,
- pozdravljanje, vikanje in primerno naslavljanje osebe
(gospod, gospa, gospodič, gospodična, fantek, punčka)
- osebna predstavitev in izkazanje s službeno izkaznico,
če se naloge opravljajo v civilni obleki (telesni stražar),
- pojasnitev okoliščin, ki kažejo na neko nevarnost,
- pojasnitev reda na varovanem območju in opis ravnanja,
ki kaže na kršitev tega reda,
- zahvala za sodelovanje.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- spoštovanje osebnosti in dostojanstva osebe
- pojasnitev okoliščin, ki kažejo na neko nevarnost za
osebo,
- pojasnitev reda in opis ravnanja, ki kaže na kršitev
reda,
- zahvaliti se osebi za sodelovanje v postopku.

KONEC
POSTOPKA

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

PRIČAKOVANI
ZAPLETI
- oseba opozorila ne
upošteva.

Glej ukrep:
USTNA
ODREDBA
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USTNA ODREDBA
POGOJI ZA UPORABO UKREPA:
PRAVNA PODLAGA :
- če oseba s svojim ravnanjem krši red
ali javni red na varovanem območju,
- če oseba ogroža premoženje, osebno
varnost ali življenje ljudi na varovanem
območju.

- Zakon o zasebnem varovanju, člen 47,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o
zasebnem varovanju, člen 14.

NAMEN UPORABE UKREPA :
- preprečiti osebi nadaljnje kršitve reda
ali javnega reda,
- preprečiti osebi nadaljnje ogrožanje
premoženja, osebne varnosti ali
življenja ljudi,
- od osebe zahtevati, da zapusti
varovano območje ali da počaka na
prihod policije.

TIP POSTOPKA:

OBIČAJEN

KOMUNIKACIJA :
- primerna glasnost glede na okoliščine,
- spoštovanje bontona,
- odločno, kratko in nedvoumno sporočanje
navodil in zahtev, da oseba s kršitvijo ali
ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti
varovano območje,
- pravilna uporaba tehničnih sredstev, če je
ustna odredba izrečena z njihovo pomočjo.

VARNOST POSTOPKA:
- ocena okoliščin izvedbe postopka,
- primerna varnostna razdalja (2 do 3 m),
- navidezni varnostni trikotnik,
- normalni položaj telesa z delnim izkorakom leve
ali desne noge naprej,
- spremljanje vedenja in reagiranja osebe,
- pravočasna zaznava sprememb v vedenju osebe,
ki nakazujejo na njen pobeg ali upiranje, oziroma
na napad na varnostnika.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA :

NI ZAPLETOV :
- oseba navodila ali
zahteve varnostnika
upošteva.

- odločen a vljuden nastop do osebe ali
oseb,
- pozdravljanje, naslavljanje z vikanjem
in seznanitev osebe z razlogom, zaradi
katerega je potrebno določeno dejanje
ali opustitev,
- osebna predstavitev in izkazanje s
službeno izkaznico, če se naloge
opravljajo v civilni obleki (telesni
stražar),
- seznanitev z ukrepi, ki bodo porabljeni,
če oseba navodil ali zahtev varnostnika
ne bo upoštevala,
- izvedba drugih ukrepov, če oseba ne
preneha s kršitvami ali ogrožanjem in
ne upošteva zahtev ali navodil
varnostnika.

PRIČAKOVANI ZAPLETI :
- oseba navodila in zahteve
varnostnika ne upošteva ter se mu
pasivno ali aktivno upira,
- oseba varnostnika neposredno
napade.

Glej ukrepe:
- PREPREČITEV VSTOPA,
- ZADRŽANJE OSEBE,
- UPORABA FIZIČNE SILE.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:

KONEC
POSTOPKA

- spoštovanje osebnosti in dostojanstva osebe,
- spoštovanje človekovih pravic in svoboščin,
- posebno skrbno ravnanje z otroki, invalidnimi
osebami, vidno nosečimi ženskami in
starejšimi slabotnimi osebami,
- seznanitev osebe z razlogom za določeno
dejanje ali opustitev ter opozorilo, kakšni
ukrepi bodo uporabljeni, če oseba ustne
odredbe ne upošteva.

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
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UGOTAVLJANJE
ISTOVETNOSTI
PRAVNA PODLAGA:

POGOJI ZA UPORABO UKREPA:
- kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja,
- kadar je to potrebno za varnost osebe, ki jo varuje,
- če tako določa red na varovanem območju.

- Zakon o zasebnem varovanju, člen 48,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju,
člen 15.

NAČINI UGOTAVLJANJA ISTOVETNOSTI
- na podlagi osebne izkaznice ali druge javno veljavne
listine opremljene s fotografijo (potna listina,
vozniško dovoljenje, orožna listina),
- z drugimi dokumenti, z razgovorom ali na podlagi
izjave druge osebe, lastnika varovanega območja ali
osebe zaposlene na varovanem območju.

KRAJ IZVAJANJA:
- na vstopu v varovano območje,
- na varovanem območju.

OBIČAJEN

NEVAREN

TIP
POSTOPKA:

OBIČAJEN
ali
NEVAREN
KOMUNIKACIJA:
- primerna glasnost govorne komunikacije,
- spoštovanje bontona in poslovnega komuniciranja
(pozdrav, predstavitev, vikanje, zahvala..),
- pojasnitev razloga za ugotavljanje istovetnosti,
- vzpostavitev sodelovanja osebe.

KDAJ JE POSTOPEK NEVAREN:
- ko postane oseba verbalno ali fizično nasilna,
- ko oseba ne privoli v ugotavljanje istovetnosti na
vstopu na varovano območje ali njegove
istovetnosti ni mogoče ugotoviti, pa želi na silo
vstopiti na varovano območje mimo
varnostnika,
- ko oseba ne privoli v ugotavljanje istovetnosti na
varovanem območju ali njegove istovetnosti ni
mogoče ugotoviti, pa je varnostnik ne more
zadržati do prihoda policije.

VARNOST POSTOPKA:
- primerna razdalja (1 do 1,3 m),
- navidezni varnostni trikotnik,
- normalni položaj telesa z delnim izkorakom leve ali
desne noge naprej,
- spremljanje vedenja osebe,
- pravočasna zaznava sprememb vedenja osebe.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA;
- umirjen in vljuden nastop,
- pozdravljanje, vikanje in primerno naslavljanje
osebe (gospod, gospa, gospodič, gospodična,
fantek, punčka),
- osebna predstavitev in izkazanje s službeno
izkaznico, če varnostnik opravlja delo v civilni
obleki (telesni stražar),
- pojasnitev razloga za ugotavljanje istovetnosti,
- opozorilo osebe na posledice, če ugotavljanja
istovetnosti ne dovoli, ali ga ni mogoče izvesti,
- zaprosilo osebi, da pokaže osebno izkaznico ali
drugo javno veljavno listino s fotografijo,
- zaprosilo osebi, da se odkrije, če ima zakrit ali
zamaskiran obraz,
- primerjava slike na dokumentu z osebo,
- zaprosilo osebi, da navede osebo, ki ga pozna, če
nima pri sebi ustreznega dokumenta s fotografijo,
- zagotoviti, da bo oseba, ki osebo pozna , to
potrdila v vaši prisotnosti,
- evidentiranje osebnih podatkov osebe v postopku
v poročilo o opravljenem delu ali Evidenco
obiskovalcev varovanega območja,
- zahvala osebi za sodelovanje v postopku in po
potrebi usmerjanje osebe na želeno mesto.

Glej ukrepe:
- PREPREČITEV VSTOPA
- ZADRŽANJE OSEBE

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- spoštovanje človekove osebnosti in
dostojanstva,
- spoštovanje pravil bontona in
poslovnega komuniciranja,
- varovanje osebnih podatkov.

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

KONEC
POSTOPKA
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POVRŠINSKI PREGLED

POGOJI ZA UPORABO:
PRAVNA PODLAGA:
- če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja,
- če je to potrebno za varnost osebe, ki jo
varujemo,
- če tako določa red na varovanem območju,
- če oseba s površinskim pregledom soglaša.

- Zakon o zasebnem varovanju, člen 49,
- Pravilnik o izvajanju zakona o zasebnem
varovanju, člen 16.

NAMEN IZVEDBE UKREPA:
- najdba nevarnih predmetov ali snovi, ki jih po
zakonu ni dovoljeno imeti v posesti (orožje,
pirotehnika, eksplozivi, gorljive snovi, drugo),
- najdba predmetov ali snovi, ki jih na podlagi reda
ni dovoljeno vnašati na varovano območje,
- najdba predmetov, ki izvirajo iz prekrška ali
kaznivega dejanja.

POSEBNOST (NEVAREN POSTOPEK) :
TIP POSTOPKA
OBIČAJEN
ALI
NEVAREN

- če obstaja nevarnost napada ali
samopoškodovanja osebe, za katero so
izpolnjeni pogoji za njeno zadržanje do
prihoda policije, se lahko površinski pregled
izvede brez njenega soglasja.

KOMUNIKACIJA:
- mora biti neposredna in umirjena,
- navodila osebi naj bodo jasna, kratka in
razumljiva,
- glasnost govora mora biti primerna hrupu v
okolju,
- spoštovati je potrebno pravila bontona in
poslovnega komuniciranja (pozdrav, vikanje,
zaprosilo, zahvala).

POVRŠINSKI PREGLED
VRHNJIH OBLAČIL

POVRŠINSKI PREGLED
PRTLJAGE

VARNOST POSTOPKA:

VARNOST POSTOPKA:

- primerna varnostna razdalja,
- uporaba sistema varnostnega
trikotnika,
- enoročni ali obojeročni način
izvedbe pregleda,
- drsenje po površini oblačila brez
seganja pod zavihke (možnost
poškodb z iglo, britvico..),
- spremljanje čustvenega stanja in
reakcij osebe v postopku.

- primerna varnostna razdalja,
- primerna površina za odložitev
in izvedbo postopka pregleda
prtljage,
- vodenje, usmerjanje in nadzor
osebe, ki kaže vsebino prtljage.

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

POVRŠINSKI PREGLED
NOTRANJOSTI VOZILA IN
TOVORA

VARNOST POSTOPKA:
- pristop z voznikove strani,
- zahteva za izklop motorja
vozila,
- primerna varnostna razdalja
ob izstopu voznika iz vozila,
- napotitev sopotnikov iz vozila
in spremljanje njihovega
vedenja,
- vodenje voznika pri pregledu
vozila in tovora ter spremljanje
njegovega vedenja in reakcij.
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POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- pozdrav osebe in pojasnitev razloga za
izvedbo ukrepa,
- pridobitev soglasja za opravljanje
površinskega pregleda,
- seznanitev osebe s posledicami, če
površinskega pregleda ne dovoli,
- osebo z navodili postaviti v primeren
položaj, ki bo omogočal varen in
neoviran potek izvedbe ukrepa,
- pred začetkom neposrednega izvajanja
pregleda zahtevati, da oseba iz žepov
oblačil da vse predmete, ki jih tam nosi,
- zatem z drsenjem in tipanjem po
površini oblačil sistematično pregledati
vrhnja oblačila osebe,
- če ima oseba na sebi pokrivalo, jo
prositi, da ga sname in pretipati,
- neposredni površinski pregled vrhnjih
oblačil praviloma izvede oseba istega
spola, razen v primeru opravljanja
pregleda s tehničnimi sredstvi ali pod
pogoji opravljanja pregleda brez
dovoljenja osebe,
- po opravljenem pregledu se osebi
zahvaliti za sodelovanje in jo napotiti na
želeno mesto.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- pozdrav osebe in pojasnitev razloga za
izvedbo ukrepa,
- pridobitev soglasja za opravljanje
pregleda,
- seznanitev osebe s posledicami, če
pregleda prtljage ne dovoli,
- osebo pozvati, da prtljago postavi na
primerno površino, ki bo omogočala
nemoten in varen pregled,
- pregled opravljati tako, da oseba kaže
vsebino prtljage, varnostnik pa jo
usmerja in vodi pri pregledu,
- po potrebi pretipati prtljago z zunanje
strani,
- po opravljenem pregledu se osebi
zahvaliti za sodelovanje in jo napotiti
na želeno mesto.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- varen pristop do vozila na voznikovi
strani,
- pozdrav osebe in pojasnitev razloga za
izvedbo ukrepa,
- pridobitev soglasja za opravljanje
pregleda notranjosti vozila, tovora in
prtljage,
- seznanitev osebe s posledicami, če
pregleda ne dovoli,
- osebo pozvati, da izključi motor in
izstopi iz vozila,
- če so v vozilu sopotniki, prositi, da
izstopijo in jih umakniti 4-5 m od vozila
na točko, kjer ne bodo ovirali postopka,
- pregled opravljati tako, da voznik
odpira vrata, pokrov motorja, prtljažnika
in drugih prostorov za prtljago ali
opremo vozila ter kaže vsebino tovora
opreme in prtljage, varnostnik pa ga
usmerja in vodi,
- če je na vozilu tovor, preveriti listine o
tovoru in tovor primerjati z navedbo v
listinah,
- po opravljenem pregledu vozila in
tovora se vozniku zahvaliti za
sodelovanje in ga napotiti na želeno
mesto.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA
- seznanitev osebe z razlogi za pregled in pridobitev soglasja,
- če oseba s pregledom ne soglaša jo opozoriti na posledice
odklonitve izvedbe pregleda,
- pri pregledu spoštovati človekove pravice, osebnost in dostojanstvo,
- na zahtevo osebe se po zaključku ukrepa predstaviti in pokazati
službeno izkaznico,
- zadržati predmete, ki jih po zakonu sme zadržati in jih izročiti policiji,
- začasno zadržati predmete, ki jih na podlagi zakona ali reda ni
dovoljeno vnesti na varovano območje in jih po prenehanju razlogov
osebi vrniti,
- zadržane predmete ustrezno evidentirati v poročilu varnostnika ali
drugi pisni obliki.

ZADRŽANJE PREDMETOV:
- varnostnik zadrži najdene predmete, ki bi se lahko uporabili za napad ali
samopoškodovanje, predmete KD ali prekrška ter predmete in snovi, ki
jih na podlagi zakona ali reda na varovanem območju, ni dovoljeno imeti
v posesti,
- če je najdeno orožje, nevaren predmet ali nevarna snov predmet
KD, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali predmet
prekrška, mora varnostnik te predmete zadržati in izročiti POLICIJI,
- druge predmete po prenehanju razlogov za zadržanje vrne osebi pri
kateri so bili najdeni.
- zadržane predmete, ki jih je potrebno izročiti policiji, mora varnostnik
evidentirati v poročilu varnostnika ali zabeležiti v drugi pisni obliki.

PRIČAKOVANI ZAPLETI:
- oseba ne soglaša s površinskim pregledom in
želi vstopiti na varovano območje,
- oseba ne soglaša s površinskim pregledom in
želi varovano območje zapustiti,
- pri površinskem pregledu so najdeni nevarni ali
prepovedani predmeti ali snovi,
- pri površinskem pregledu so najdeni predmeti,
ki izvirajo iz kaznivega dejanja ali prekrška.

Glej ukrepe:

KONEC POSTOPKA
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PREPREČITEV VSTOPA NA
VAROVANO OBMOČJE
POGOJI ZA UPORABO:

PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o zasebnem varovanju, člen 50,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 17.

TIP
POSTOPKA:

Varnostnik sme osebi preprečiti vstop na varovano
območje:
- če ne soglaša s površinskim pregledom,
- če pri površinskem pregledu najde predmete, ki bi se
lahko uporabili za napad ali samopoškodovanje,
predmete KD ali prekrška ali predmete in snovi, ki jih
po zakonu ni dovoljeno imeti v posesti,
- če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali
istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti,
- če ne upošteva reda na varovanem območju ali
javnega reda,
- če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega
ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem
območju.

OBIČAJEN
VARNOST POSTOPKA:
KOMUNIKACIJA:
- kratka, jasna, dovolj glasna in nedvoumna,
- spoštovanje osebnosti in dostojanstva osebe v
postopku,
- umirjeno komuniciranje z osebo,
- pomirjanje razburjene osebe,
- vztrajnost in nepopustljivost,

- primerna varnostna razdalja,
- postavitev v varnostni trikotnik,
- spremljanje vedenja osebe,
- umirjanje situacije in spremljanje
aktivnosti osebe,
- ocena okoliščin nevarnosti upiranja
ali napada,
- če sta dva varnostnika eden izvaja
postopek, drugi pa ga varuje.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- zagotovitev ustrezne mehanske zapore vstopa (če je mogoča) ali pravilna fizična zapora vstopa
osebi na varovano območje,
- umirjen in vljuden izrek opozorila in razloga prepovedi vstopa,
- vljuden a odločen izrek ustne odredbe, če oseba opozorila ne upošteva in želi mimo
varnostnika vstopiti na varovano območje,
- odločna ponovna ustna odredba in opozorilo, da ji bo vstop preprečen z uporabo fizične sile, če
želi oseba nasilno vstopiti na varovano območje,
- če oseba za vstop uporabi silo (potisne, odrine varnostnika), ji ta vstop prepreči s sorazmerno
uporabo fizične sile.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
PRIČAKOVANI ZAPLETI:
- spoštovanje osebnosti in dostojanstva osebe,
- spoštovanje človekovih pravic in svoboščin,
- pojasnitev razloga za preprečitev vstopa in seznanitev s
posledicami morebitnega nasilnega vstopanja,
- preprečitev vstopa osebi na varovano območje,
- na zahtevo osebe, po uporabi ukrepa pokazati službeno izkaznico
in se po potrebi predstaviti,
- če je bil osebi vstop preprečen z uporabo fizične sile je potrebno o
tem takoj obveščati policijo,
- če je oseba telesno poškodovana ji je potrebno nuditi pomoč in
zagotoviti medicinsko pomoč.

- oseba ne upošteva varnostnikovega opozorila
in ustne odredbe,
- mehanska zaščita varovanega območja osebi
ne prepreči vstopa,
- oseba uporabi fizično silo zoper varnostnika.

Glej ukrep:

- UPORABA FIZIČNE SILE,
KONEC
POSTOPKA
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ZADRŽANJE OSEBE
POGOJI ZA UPORABO:
- če je bila zalotena v okoliščinah, ki kažejo na storitev KD, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
- če je bila zalotena pri kršitvi reda ali javnega reda na varovanem
območju in ne ravna v skladu z ukrepi varnostnika ter z grožnjo,
da bo uporabila silo ali z neposredno uporabo fizične sile ovira in
preprečuje izvedbo ukrepa varnostniku,
- če oseba na varovanem območju ali izstopu iz njega odkloni
ugotavljanje istovetnosti ali te n i mogoče ugotoviti,
- če oseba na varovanem območju ali pri izstopu iz njega ne
soglaša s površinskim pregledom ali pri osebi najde predmete, ki
izvirajo iz kaznivega dejanja ali nevarne predmete.

PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o zasebnem varovanju, člen 51,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 18.

TIP
POSTOPKA:

OBIČAJEN
POSTOPEK

NEVAREN
POSTOPEK

OBIČAJEN
ali
NEVAREN

VARNOST POSTOPKA:

VARNOST POSTOPKA:

- postopek z osebo se vodi na primerni
razdalji in v varnostnem trikotniku (vsaj 3-4
m od sebe),
- potrebno je nenehno spremljanje
aktivnosti osebe in njenih čustvenih ter
telesnih reakcij,
- potrebno je ocenjevati stopnjo nevarnosti
za neposreden napad osebe in se nanj
pripraviti,
- potrebno je oceniti okoliščine varne
izvedbe obrambe ob neposrednem
napadu.

- postopek z osebo se vodi na primerni razdalji in
v varnostnem trikotniku,
- potrebno je nenehno spremljanje aktivnosti
osebe in njenih čustvenih ter telesnih reakcij,
- potrebno je ocenjevati stopnjo nevarnosti glede
na okoliščine zadržanja (čas, kraj, druge
osebe..).

KOMUNIKACIJA IN POSTOPEK IZVEDBE
UKREPA:
- komunikacija je odločna, vljudna in korektna,
- osebi se pojasni razlog zadržanja in zahteva, da
se ravna po navodilih varnostnika,
- za zadržnje se izbere primeren kraj,
- z navodili se osebo namesti v takšen položaj, da
lahko nemoteno počaka do prihoda policije in
varnostniku na predstavlja nevarnosti.

Če oseba ne upošteva
navodil postanje postopek
nevaren

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- o zadržanju je potrebno takoj obvestiti policijo,
- če je oseba telesno poškodovana, ji je potrebno
nuditi prvo pomoč in po potrebi čimprej zagotoviti
medicinsko pomoč,
- ves čas zadržanja je potrebno osebo nadzirati,
- če je mogoče, je potrebno ugotoviti istovetnost
osebe, ali pridobiti osebne podatke o njej od
policije,
- morebitno fizično silo in sredstva za vklepanje in
vezanje uporabiti zakonito in strokovno,
- osebo zadržati le do prihoda policije ali največ 2 uri,
- če osebe v 2 urah ne prevzame v postopek policija,
jo izpustiti.
- o zadržanju osebe pripraviti potrebne podatke za
pisno poročanje policiji.

KOMUNIKACIJA IN POSTOPEK IZVEDBE
UKREPA:
- komunikacija je glasna in odločna,
- navodila osebi so kratka, jasna in
nedvoumna,
- osebi se pojasni razlog zadržanja in od nje
zahteva, da ravna po navodilih
varnostnika,
- če oseba navodil varnostnika ne upošteva,
se jo opozori, da bo zadržana z uporabo
fizične sile ali hujšim ukrepom.

Glej ukrep:

UPORABA FIZIČNE SILE
- UPORABA SREDSTEV ZA
VKLEPANJE IN VEZANJE

-

KONEC
POSTOPKA
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UPORABA FIZIČNE SILE
POGOJI ZA UPORABO:
PRAVNA PODLAGA:

Varnostnik sme uporabiti fizično silo, če ne more
drugače:
- preprečiti osebi neupravičen vstop na varovano
območje,
- odstraniti osebe z varovanega območja, če se tam
neupravičeno zadržuje,
- preprečiti neposrednega ogrožanja ljudi ali
premoženja,
- odvrniti istočasnega protipravnega napada na sebe ali
osebo, ki jo varuje,
- zadržati osebe do prihoda policije.

- Zakon o zasebnem varovanju, člen 52,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 19.

OMEJITVE
Uporaba fizične sile ni dovoljena zoper
uradne osebe zavodov za prestajane
zaporne kazni, policije, obrambnih sil ter
drugih uradnih oseb državnih organov in
lokalnih skupnosti, ko na varovanem
območju opravljajo svoje uradne naloge

VARNOST POSTOPKA:

TIP POSTOPKA:
Nevaren postopek je postopek kjer
obstaja nevarnost napada ali do napada
že pride ter v primeru aktivnega upiranja
z nevarnim predmetom ali orožjem ali
živaljo.

NEVAREN

KOMUNIKACIJA:
- kratko, odločno in dovolj glasno izražanje
zahtev varnostnika, da se oseba umiri,
- v kolikor je mogoče, pred uporabo
osebo opozoriti na uporabo fiizične sile,
- razdraženo osebo umirjati, če je to
mogoče.

Pred začetkom izvajanja:
- primerna varnostna razdalja,
- postavitev v varnostni trikotnik,
- položaj telesa je normalen z delnim izkorakom ene
noge naprej,
- spremljanje vedenja in reakcij osebe,
- umirjanje napetosti in spremljanje aktivnosti
osebe,
- ocena okoliščin nevarnosti upiranja ali napada,
- če postopek vodita dva varnostnika, je obvezno
medsebojno varovanje postopka.
Med izvajanjem:
- paziti na gibanje in ravnanje osebe med uporabo
fizične sile,
- paziti na možnost ali neposredno uporabo
nevarnIh predmetov, orodja ali orožja napadalca,
- paziti na dogajanje v neposredni okolici,
- paziti na kontrolirano uporabo zakonite fizične sile.

VRSTE UPORABE FIZIČNE SILE:
NAČIN UPORABE:
MILEJŠA OBLIKA :
Potiskanje,
Odrivanje,
razdvajanje oseb,
prenašanje oseb,
strokovni pritiski,

HUJŠA OBLIKA:
strokovni prijem,i
strokovni udarci,
strokovni met.i

- individualno ali skupinsko,
- s telesno silo ali z uporabo ščita (uporaba ščita
le za potiskanje, odrivanje ali razdvajanje
oseb).

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- če je mogoče, opozoriti osebo, da bo zoper njo uporabljena fizična sila , če ne bo
upoštevala zahteve ali navodila varnostnika v zvezi z zagotavljanjem varovanja ljudi in
premoženja,
- glede na okoliščine in stopnjo nevarnosti najprej uporabiti milejšo obliko fizične sile,
- hujšo obliko fizične sile uporabiti le v primeru, če ugotovi, da z milejšo ne bo dosegel
zakonitega namena uporabe,
- fizično silo uporabljati strokovno in kontrolirano,
- takojšnje prenehanje z uporabo, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uporabljena.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- posebej skrbno in obzirno ravnati v odnosu do otrok in mladoletnikov, invalidov,
starejših in bolnih oseb, vidno nosečih žensk ter drugih šibkejših oseb, upoštevaje
njihove posebnosti, ki jih je mogoče opaziti,
- spoštovati osebnost in dostojanstvo osebe,
- z uporabo fizične sile prenehati takoj, ko prenehajo razlogi za uporabo,
- ugotoviti istovetnost osebe v postopku, če je to mogoče,
- takoj s kraja obveščati policijo o uporabi fizične sile,
- na zahtevo osebe, po izvedbi ukrepa pokazati službeno izkaznico in se predstaviti,
- če je bila oseba v postopku telesno poškodovana ji nuditi prvo pomoč in po potrebi
še nujno medicinsko pomoč,

MOŽNI ZAPLETI:
Varnostnik z uporabo fizične
sile ne more obvladati osebe
in:
- odstopi od ukrepanja,
- uporabi sredstva za
vklepanje in vezanje

Glej ukrep:
Uporaba sredstev
za vklepanje in
vezanje

KONEC
POSTOPKA

DOLŽNOSTI VARNOSTNEGA MENEDŽERJA:
- ocena zakonitosti uporabe fiziične sile ter priprava poročila o uporabi ukrepov,
DOLŽNOSTI IMETNIKA LICENCE:
- V 48. urah poslati poročilo o uporabi fizične sile pristojni policijski postaji na
območju katere je bil ukrep uporabljen.
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UPORABA SREDSTEV ZA
VKLEPANJE ALI VEZANJE
POGOJI ZA UPORABO UKREPA:
PRAVNA PODLAGA:
- če s fizično silo ni mogoče preprečiti neposrednega
ogrožanja ljudi ali premoženja,
- če s fizično silo ni mogoče odvrniti istočasnega
protipravnega napada na sebe ali osebo, ki jo varuje,
- ali če drugače ni mogoče zadržati osebe do prihoda
policije.

- Zakon o zasebnem varovanju, člen 53,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 20.

SREDSTVA ZA
VKLEPANJE:

SREDSTVA ZA
VEZANJE:

- lisice

- plastična zatega

PRIROČNA SREDSTVA
ZA VEZANJE
- vrvica,
- usnjen ali plastičen pas,
- vezalke,
- lepilni trak,
- druga primerna sredstva.

KOMUNIKACIJA:
- odločno in spoštljivo opozarjanje osebe, da
z neposrednim ogrožanjem, aktivnim
upiranjem ali napadom preneha,
- jasno, kratko in razločno dajanje zahtev in
navodil osebi med izvajanjem ukrepa,
- umirjanje osebe, če je to mogoče,

TIP
POSTOPKA
NEVAREN

PRIČAKOVANI ZAPLETI:
- osebe ni mogoče spraviti v položaj za
varno izvedbo vklepanja ali vezanja,
- osebi ni mogoče nadeti lisic na roke,
- osebi ni mogoče zvezati rok ali rok in
nog,
- pri vklepanju so se lisice preveč
zategnile in je prišlo do motenja
krvnega obtoka v rokah.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- pred vklepanjem opozoriti osebo, da preneha z aktivnim upiranjem,
napadanjem ali ogrožanjem,
- priročna sredstva za vezanje uporabljati le izjemoma, če varnostnik pri sebi
nima lisic ali plastične zatege,
- če je oseba poškodovana ji nuditi prvo pomoč, po potrebi pa čimprej
zagotoviti tudi nujno medicinsko pomoč,
- o uporabi ukrepa takoj obveščati policijo,
- če je mogoče, ugotoviti istovetnost osebe,
- pripraviti podatke za varnostnega menedžerja in poročanje policiji (Poročilo
o uporabi ukrepa, se v 48 urah pošlje na pristojno Policijsko postajo).

VARNOST POSTOPKA :
- strokovna in učinkovita uporaba fizične sile za
obvladovanje upiranja osebe,
- zagotovitev lastne varnosti med izvajanjem
vklepanja ali vezanja osebe (pravilen položaj),
- osebi vkleniti ali zvezati roke na hrbtu,
- po potrebi osebi vkleniti ali zvezati tudi noge,
- osebe ne prikleniti ali zvezati nase,
- vklenjeno osebo imeti ves čas v nadzoru in v
primernem varnem položaju,
- osebi sneti lisice ali jo odvezati, ko ugotovite, da
je to za vas varno ali ob predaji osebe policiji.

POSTOPEK IZVEDBE UKREPA:
- pred uporabo osebo opozoriti, da preneha z
aktivnim upiranjem, napadom ali ogrožanjem,
- uporabiti takšno obliko fizične sile, s katero bo
med aktivnim upiranjem osebi mogoče blokirati
eno po eno roko na hrbtu in ji preprečiti izvin iz
prijema,
- pravilno si pripraviti lisice ali sredstvo za vezanje
osebe, da bo izvedba postopka tekoča in hitra.
- osebi roke, noge ali oboje strokovno vkleniti ali ji
zvezati, da se ne bo rešila ali, da ne bo prišlo do
prekinitve pretoka krvi v roke oziroma noge,
- osebi pomagati v primeren položaj za čakanje na
prihod policije,
- do prihoda policije osebo ves čas nadzirati.
- OSEBO PREDATI V POSTOPEK POLICIJI

KONEC
POSTOPKA
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PLINSKI RAZPRŠILEC

KAJ SE ŠTEJE ZA UPORABO PLINSKEGA
RAZPRŠILCA:

PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o zasebnem varovanju, člen 54,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 21.

Uporaba utekočinjenega plina ali drugih
razpršil pod tlakom v varovani dozi, ki jih je
varnostniku zagotovil imetnik licence.

TIP POSTOPKA:

NEVAREN

POSTOPEK UPORABE

USPOSOBLJENOST:

POGOJ UPORABE:
Le v primeru, če ne more drugače odvrniti
istočasnega protipravnega napada na sebe.

Varnostnik mora biti za uporabo
plinskega razpršilca usposobljen po
posebnem programu MNZ.

NAČIN UPORABE:
Plinski razpršilec se usmeri proti obrazu
osebe in s pritiskom na sprožilec plinsko
sredstvo ali pršilo sprosti iz doze
neposredno proti osebi.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- o vsaki uporabi je dolžan takoj obvestiti policijo,
- osebo je potrebno voditi in usmerjati do primernega položaja ter ji
zagotoviti dovolj vode za izpiranje oči in obraza,
- po potrebi poškodovani osebi čimprej priskrbeti nujno medicinsko
pomoč.
- če je mogoče ugotoviti istovetnost osebe v postopku,
- uporabo plinskega razpršilca ustrezno evidentirati.
DOLŽNOSTI VARNOSTNEGA MENEDŽERJA:
- ocena zakonitosti uporabe plinskega razpršilca ter priprava poročila
o uporabi drugega sredstva varnostnika.
DOLŽNOSTI IMETNIKA LICENCE:
- V 48. urah poslati poročilo o uporabi plinskega razpršilca pristojni
policijski postaji na območju katere je bil uporabljen.

KONEC
POSTOPKA
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UPORABA SLUŽBENEGA PSA
NAMEN IN POGOJI ZA UPORABO :
- za varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju,
- za zaznavanje prisotnosti oseb in snovi na varovanem
območju,
- varnostnik in službeni pes morata biti posebej strokovno
usposobljena po programu, ki ga določi minister za NZ,
- med opravljanjem dela mora imeti pes nadet nagobčnik
in mora biti na povodcu, pod neposrednim nadzorom
varnostnika.

PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o zasebnem varovanju, člen 55,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 22.

TIP
POSTOPKA:

ZAZNAVANJE OSEB

OBIČAJEN

ZAZNAVANJE SNOVI
(eksplozivne snovi)

PRIMERNOST UPORABE;

PRIMERNOST UPORABE:

- varovana območja posebnega pomena,
- varovana območja z ograjenim prostorom in
izven urbanih naselij (železarne, skladišča,
črpališča vode, rafinerije, elektro distribucijski
centri, letališča, pristanišča....)

- na varovanih območjih kot so letališča,
ladijska pristanišča, skladišča,
- pri varovanju javnih prireditev (objekti ali
območja).

POSTOPEK UPORABE SLUŽBENEGA PSA
- varnostnik mora znati službenega psa
med delom pravilno voditi in usmerjati,
- služben pes mora imeti nadet nagobčnik in
biti pripet na povodec, pod neposrednim
nadzorom varnostnika,
- ob zaznavi osebe mora varnostnik psa
umiriti in šele zatem izvesti potreben ukrep,
- varnostnik psa ne sme uporabiti tako, da bi ta
lahko s telesom ali ugrizom neposredno
deloval na osebo,
- opozorilo in navodila osebi v postopku
je potrebno izreči na umirjen in vljuden način,
- med postopkom pri psu ni dovoljeno
vzpodbujati agresivnosti (lajanje, skakanje...).

DOLŽNOSTI
VARNOSTNIKA
- med opravljanjem nalog

mora biti službeni pes
ves čas na povodcu in
imeti nadet nagobčnik,
- varnostnik je med delom
dolžan nenehno
spremljati vedenje psa
in ga imeti v kontroli,
- če je prišlo do telesne
poškodbe osebe ji je
potrebno nuditi, prvo
pomoč in ji po potrebi
zagotoviti nujno
medicinsko pomoč,
- o nezakoniti uporabi
psa je potrebno takoj s
kraja obveščati
policijo,
- če je mogoče, je
potrebno ugotoviti
istovetnost osebe,
- nezakonito uporabo
službenega psa je
potrebno evidentirati,
- napisati poročilo o
uporabi ukrepov
(varnostni menedžer),
- poročilo v 48 urah
poslati na pristojno
Policijsko postajo
(imetnik licence).

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

POSTOPEK UPORABE SLUŽBENEGA PSA:
- pred uporabo psa je potrebno varovano
območje vizualno pregledati in zaznati mesta,
kjer bi se ta med delom lahko poškodoval,
- območje pregleda razdeliti na posamezne
cone in izdelati načrt pregleda,
- med delom je potrebno psa pravilno voditi in
usmerjati skladno z načrtom pregleda,
- po potrebi opozarjati prisotne osebe, da se
umaknejo in psu omogočijo nemoteno delo,
- ob najdbi iskane snovi je potrebno psa
zamotiti z igro in nagrado (žogica, hrana..) ter
mu preprečiti stik s snovjo in povzročitev
nepotrebne materialne škode,
- ob sumu, da je storjeno KD, kraj najdbe
zavarovati in obveščati policijo.

ZAVAROVANJE KRAJA

KONEC
POSTOPKA
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KATALOG STROKOVNIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE UKREPOV IN UPORABE DRUGIH SREDSTEV V ZASEBNEM VAROVANJU

UPORABA STRELNEGA OROŽJA
POGOJI ZA UPORABO:
PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o zasebnem varovanju, člen 56,
- Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem
varovanju, člen 23.
TIP
POSTOPKA:

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja
sme varnostnik uporabiti strelno orožje samo,
če ne more drugače:
- zavarovati življenja ljudi ali
- preprečiti neposrednega protipravnega napada, s
katerim je ogroženo njegovo življenje ali življenje
osebe, ki jo varuje.

NEVAREN

VARNOST POSTOPKA:

NOŠENJE STRELNEGA OROŽJA:

- spoštovanje pravil varnega ravnanja in nošenja strelnega
orožja,
- ne ogrožati varnosti sebe ali drugih oseb,
- pravilna ocena stopnje nevarnosti in ogrožanja, potrebna
za uporabo strelnega orožja,
- opozorilni strel izstreliti vedno le v varno smer oziroma v
zrak ali tla, le če je to varno za varnostnika ali druge
osebe (v urbanem okolju zrak ni varna smer),
- strelnega orožja ne uporabiti, če bi s tem ogrožal druge
osebe.

- strelno orožje se pred nastopom dela prevzame pri imetniku
lIcence in mu ga po opravljenem delu vrne nazaj v hrambo,
- s strelnim orožjem se mora vedno nositi tudi dovoljenje za
nošenje orožja,
- varnostnik mora nositi strelno orožje tako, da ne ogroža
svoje varnosti ali varnosti koga drugega,
- orožje mora imeti v toku, brez naboja v cevi in zavarovano
tako, da ne more priti do nenadzorovane sprožitve,
- v ravnanju s strelnim orožjem in njegovi uporabi se mora
redno usposabljati.

KOMUNIKACIJA:
- odločna, jasna in dovolj glasna,
- kratka in razumljiva (prenehajte streljati,
streljal bom nazaj, odložite orožje...)

POSTOPEK UPORABE STRELNEGA OROŽJA:
- pred uporabo strelnega orožja mora varnostnik pravilno oceniti okoliščine ogrožanja
ali intenziteto napada,
- preden varnostnik uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to dopuščajo,
osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: »Stoj, streljal
bom!« in z opozorilnim strelom,
- Strelno orožje uporabi tako (če okoliščine to dopuščajo), da strelja v predele telesa,
kjer bi lahko nastale najmanjše posledice za življenje.

DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA:
- ob uporabi strelnega orožja je dolžan o tem takoj obvestiti
policijo in VNC,
- nuditi prvo pomoč ali medicinsko pomoč telesno poškodovani
osebi,
- evidentirati uporabo strelnega orožja za obvezno poročanje
policiji,
- varnostni menedžer mora oceniti zakonitost uporabe in
napisati poročilo o uporabi ukrepov varnostnika,
- imetnik licence je dolžan poročilo v 48 urah poslati pristojni
policijski postaji, na območju katere je prišlo do uporabe.

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
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