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Spoštovani, 

Pred vami je letošnja prva številka glasila 

ZBORNICE ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA 

ZASEBNEGA VAROVANJA z naslovom 

PERSPEKTIVE ZASEBNEGA VAROVANJA, ki je 

nadaljevanje dosedanjega biltena. Odločili 

smo se, da vam po daljšem premoru 

ponudimo nekaj zanimivega, predvsem pa 

aktualnega s področja zasebnega varovanja.  

 

Zakonska ureditev zasebnega varovanja je bila 

v zadnjih letih deležna korenitih sprememb, ki 

pa niso slonele na strokovnih podlagah. Želja 

po podrejanju zasebnega varovanja se je s z 

obsežno spremembo zakona v letu 2007 

udejanjila skoraj v popolnosti. Politika je 

posegla tudi na to področje in želja, da se to 

področje podredi potrebam države, še ni 

povsem ugasnila. Pa je tako prav? Menim, da 

se bo večina strinjala, da je država pregloboko 

posegla na to področje, ga pripeljala v položaj, 

ko je kreativnost zožena do skrajnih meja. 

Ocenjujem, da smo ena redkih držav, ki želi 

vsa področja do potankosti zakonsko 

regulirati, da vlada veliko nezaupanje do 

inštitucij, ki 

niso 

»čistokrvno

« državne. S 

podzakonski

mi akti 

(uredbe in 

pravilniki) se 

to področje 

ureja do 

take 

podrobnosti, 

da izvajalcem 

te dejavnosti, gospodarskim družbam, ostaja 

bore malo ali skoraj nič prostora za 

uveljavljanje novih tehnik in metod varovanja, 

oblike varovanja pa tako ali tako že določa 

zakon.  

Letošnje leto bo za zasebno varovanje 

pomembno leto. Napovedana je sprememba 

Zakona o zasebnem varovanju, pripravlja se 

strategija zasebnega varovanja, zato bo temu 

vprašanju namenjeno veliko pozornosti. 

Želimo, da se v proces oblikovanja zakonskih 

rešitev vključi čim širši krog zainteresirane 

strokovne in laične javnosti.   

Zasebno varovanje je zagotovo perspektivna 

dejavnost, dejavnost, ki se nenehno 

spreminja, kot se spreminjajo grožnje varnosti 

ljudi in premoženja. Naloga nas vseh je, da s 

svojim znanjem in  izkušnjami doprinesemo 

svoj del k razvoju te dejavnosti, da dvignemo 

raven varnosti ljudi in premoženja in tako 

dodamo svoj del k splošnemu blagostanju 

ljudi.  

Perspektive bodo izhajale vsake tri mesece. 

Objavljali bomo spremembe predpisov na 

področju zasebnega varovanja in predpise, ki 

se nanašajo na to področje, strokovne članke, 

seznanjali vas bomo z delom zbornice, 

obveščali Vas bomo o usposabljanjih, skratka o 
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vsem, kar je pomembnega za področje 

zasebnega varovanja.   

K sodelovanju ste vabljeni vsi, da s svojimi 

znanjem in izkušnjami pomagate pri razvoju 

slovenskega zasebnega varovanja. Vaše 

prispevke pošljite na naslov zrszv@zrszv.si.  

Prispevke za naslednjo številko bomo zbirali 

do 22. marca 2010.     

Janez Rozman 

 

Ob ponovnem izidu zborničnega glasila 

Ob pojavu interneta je prevladalo stališče, da 

zbornično glasilo, ki je v preteklosti izhajalo vrsto 

let, ni več potrebno. Pa je 

temu res tako? Že 

površen pogled na 

sodobno medijsko 

prizorišče daje jasen 

odgovor. Po nekajletnem 

premoru je zato odločitev 

tudi pri nas dozorela. Za 

prisotnost Zbornice in 

ustrezno javno 

odmevnost obstoječih 

razprav in predlogov za 

urejanje številnih zelo 

pomembnih vprašanj v 

naši panogi, je nujnost 

tiskanega glasila očitna. 

Naloge in odprti, nerešeni problemi, katerim je v 

tem kriznem gospodarskem času potrebno 

posvetiti kar največjo pozornost, so številni.  

Najprej je glede na nestrokovne in celo številne 

ustavno sporne rešitve v obstoječi zakonski 

ureditvi zasebnega varovanja, ki smo jih 

podedovali iz časa bivše Vlade, nujno potrebno 

pripraviti nov zakon o zasebnem varovanju. To je 

tudi nedvoumno stališče sedanje Vlade, ki ga je 

Zbornica v celoti podprla. V tej zvezi je danes 

pod vodstvom Ministrstva za notranje zadeve v 

zaključni fazi priprava posebne poglobljene 

analize obstoječih razmer in odprtih vprašanj na 

področju naše dejavnosti, v kateri sodelujejo  

tako strokovnjaki Fakultete za varnostne vede 

kot naše Zbornice. Nov zakon, ki je nujno 

potreben, mora  slediti 

sodobnim razvojnim 

usmeritvam, kot se na 

tem področju odpirajo v 

Evropi, še posebej novim 

tehnološkim dosežkom. 

Posebej pomembno 

vprašanje - ob 

problematiki ustrezne 

zakonske ureditve tega 

področja – je zagotovitev 

ustreznih delovnih in 

socialnih razmerij 

zaposlenih v tej panogi. 

To vprašanje se je še 

močno zaostrilo v sedanjem obdobju, ko se 

srečujemo z resno gospodarsko krizo v 

svetovnem merilu. Podobno kot v drugih 

sektorjih gospodarstva se tudi v zasebnem 

varovanju soočamo z resnimi gospodarskimi 

težavami. Prav posebno pereč problem sta v teh 

zaostrenih poslovnih pogojih zagotavljanje 

potrebne poslovne uspešnosti in ustrezne ravni 

plač, v prvi vrsti varnostnega osebja. Sedaj 

predvideni splošni ukrepi pri nas, zlasti pavšalen 

dvig najnižje ravni plač, utegnejo povzročiti 

dodatne težave, ki lahko v sektorju zasebnega 

varovanja sprožijo zelo nevarne posledice. Glede 

na to da gre pri varovanju za posebej občutljivo 

dejavnost, je Evropa za preveritev socialnih 

razmer, t.j. od organiziranosti opravljanja te 

dejavnosti, do plačnih razmerij in drugih pravic iz 

Ingo Paš, univ. dipl. iur., predsednik ZRSZV 
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delovnega razmerja, že pred časom podprla 

izvedbo posebnega projekta. Ta zelo zahtevni 

projekt, ki je potekal poldrugo leto,  je uspešno 

koordinirala naša Zbornica za vse države, t.i. 

nove članice Evropske unije. Na tej podlagi je 

Evropa konec lanskega leta poverila naši Zbornici 

nadaljevanje tega – še posebej v sedanjih 

razmerah – izjemno pomembnega projekta, ki pa 

ga iz popolnoma nerazumljivih razlogov (in v 

popolnem nasprotju s svojo predvideno 

družbeno vlogo) blokira sindikat, s katerim je 

Zbornica doslej na tem področju sodelovala. Gre 

za nerazumljivo obnašanje, škodljivo za nujno 

potrebno celovito ureditev teh socialnih razmerij 

v naši dejavnosti.  

Tako kot socialna varnost zaposlenih v naši 

dejavnosti je posebej pomembna tudi ustrezna 

strokovna usposobitev varnostnega osebja. Na 

tem področju je Zbornica v preteklosti orala 

ledino. Danes je usposabljanje varnostnega 

osebja ne le že utečeno, marveč tudi v 

pomembnem kakovostnem razvoju. Pri tem je 

na predlog Zbornice v teku strokovna revizija 

vseh poklicnih standardov in katalogov 

varnostnega osebja, Zbornica pa je obenem s 

pomočjo številnih strokovnih sodelavcev – 

avtorjev posodobila celotno učno gradivo. 

Obenem  Zbornica aktivno sodeluje pri izdelavi 

sodobne vizualne učne predstavitve izvajanja 

nalog varnostnika, ki poteka v organizaciji 

Državnega izpitnega centra. Vsa navedena 

gradiva bodo na razpolago tudi vsem drugim 

pooblaščenim izvajalcem tega strokovnega 

usposabljanja.  

Posebej je treba poudariti, da je Zbornica lansko 

leto pričela tudi z rednim izobraževanjem 

kandidatov za novo oblikovani poklic »Tehnik 

varovanja«. Zbornica je ob nekaterih šolah, ki so 

prav tako prevzele za izobraževanje mladine to 

novo poklicno usmeritev v svoj program, enako 

izvajalec tega učnega programa, vendar za zdaj 

le za odrasle. Spomladi letos bo Zbornica 

ponovno objavila razpis za vpis zainteresiranih 

kandidatov v ta izobraževalni program. Z uvedbo 

rednega izobraževanja je dejavnost varovanja – v 

kateri še pred nekaj leti poklic sploh ni bil 

reguliran  -  pridobila enakovreden status z vsemi 

dejavnostmi z reguliranimi poklici. Razvoj na 

področju usposabljanja in izobraževanja v naši 

panogi gre z izjemno hitrostjo. 

Omenim naj, da je na področju naše dejavnosti 

odprtih še izjemno veliko potreb in možnosti, ki 

jih v Zbornici pozorno proučujemo. Tehnološki 

razvoj v sodobnem svetu je eksploziven. Po drugi 

strani se odpira potreba po integralni 

komunikaciji in povezavi z vrsto pomembnih 

socialnih sistemov in izvajalcev v javni in zasebni 

lasti, še posebej z gasilci, dobrodelnimi 

organizacijami, kot sta zlasti Rdeči križ in Karitas, 

službami prve pomoči, civilno zaščito, reditelji in 

drugimi. Ustrezna sinergija vseh teh sistemov in 

služb je v tem kriznem času zelo pomembna in 

dobrodošla. 

Živimo v gospodarsko težkem času. Sodelovanje 

je zato danes še kako pomembno.         

Ingo Paš, predsednik ZRSZV 

 

  

Slovensko – nemško partnerstvo pri izobraževanju na področju varovanja 

DAA – strokovna šola za varovanje iz 
Frankfurta sodeluje s Slovenijo. 

Dne 27. maja 2009 sta direktor DAA (Nemške 

akademije za storitvene poklice) g.  Karl - Heinz 

Brezinski in g. Ingo Paš, predsednik slovenske 

Zbornice za zasebno varovanje – ZRSZV, 

podpisala pogodbo o partnerstvu slovenske 

zbornične šole in šole za varovanje  DAA iz 

Frankfurta. 
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Zbornica ZRSZV je pristojna za osnovno, posebno 

in nadaljnje poklicno usposabljanje varnostnega 

osebja v Sloveniji in na tem področju že dolgo na 

evropski ravni aktivno sodeluje v kooperacijskih 

projektih  z DAA.  

Podpis pogodbe je bil ob veliki pozornosti 

slovenske javnosti izveden na ljubljanskem gradu 

v okviru slovesnih prireditev ob 15-letnici 

slovenske Zbornice in predstavlja temeljni 

kamen dolgoročnega sodelovanja obeh ustanov. 

V okviru dogovorjenega sodelovanja 

bosta obe ustanovi proučili zasnove 

nadaljnjega izobraževanja za odrasle v 

obeh državah in jih razvili z vidika 

možnih skupnih sklopov oziroma glede 

možnosti uradnega medsebojnega 

priznavanja posameznih poklicnih 

kvalifikacij. Obe ustanovi bosta v okviru 

razvoja svojega sodelovanja postopoma 

omogočili tudi zainteresiranim 

ustanovam v drugih državah, da se 

vključijo v te njune načrtovane 

bilateralne postopke in koncepte. 

Ustanovi sta kot prvi praktični korak 

dogovorili, da bodo v začetku 2010 

docentke oziroma predavatelji iz DAA, Frankfurt 

za en teden obiskali Ljubljano in sodelovali s 

slovenskimi kolegi pri usklajevanju zasnov 

nadaljnjega in širšega strokovnega 

izobraževanja.   

 

                                 

 

X. dnevi zasebnega varovanja 

V dneh 22. in 23.10.2009 so potekali X. DNEVI ZASEBNEGA VAROVANJA. Rdeča nit referatov in 

strokovnih razprav je bila zakonodaja. Avtorji strokovnih člankov so bili do veljavne ureditve tega 

področja dokaj kritični.  Na ta problem je posebej opozoril predsednik zbornice g. Ingo Paš, ki je v 

prispevku  »NEKATERA TEMELJNA IZHODIŠČA SODOBNE ZAKONSKE UREDITVE ZASEBNEGA 

VAROVANJA« nanizal nekaj stališč Evropskega sodišč v Luxsemburgu. Izpostavljeno je bila skupna 

ugotovitev po omejitvi posegov države na področje zasebnega varovanja, pri nas pa se je državna 

regulativa  v zadnjih letih celo okrepila, kar je v direktnem nasprotju s stališči ES. Pri spremembi 

zakona, ki je napovedana za letos, bo potrebno storiti vse potrebno, da se stališča ES polno uveljavijo 

tudi v naši zakonodaji. 

Tudi ukrepi varnostnikov so bili tema o kateri je bilo napisanih kar nekaj referatov.  Izpostavljamo 

referat »DILEME IN POGLEDI NA KREIIRANJE NOVE ZAKONODAJE S PODROČJA ZASEBNEGA 

VAROVANJA V SLOVENIJI« s katerim avtor g. Branko Slak, svetovalec zbornice, kritično opozarja na 

neusklajenost med pooblastili – ukrepi zasebnega varovanja, redarstva in policije. Tudi to vprašanje 

bo potrebno rešiti v sklopu sprememb zakona o zasebnem varovanju.  Referat objavljamo v celoti. 

revija DAA AKTUELL, številka 53, december 2009 
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Dileme in pogledi na kreiranje  nove zakonodaje iz področja zasebnega 

varovanja v Sloveniji,   

Branko Slak univ. dipl. iur, svetovalec ZRSZV 

Na Ministrstvu za notranje zadeve so se v začetku leta 2009 odločili za temeljito prenovo zakonodaje 
s področja zasebnega varovanja za katero kot sami pravijo je nujna spričo problemov in njihove 
odgovornosti za stanje na tem področju kar terja javni 
interes. Mogoče bi tem argumentom lahko celo pritrdili, 
če bi problematiko spremljali od daleč,  pod vtisom 
nekaterih medijev, ki so zaradi nepreverjenih trditev ali 
pa tudi ne,  naprtili zasebnemu varovanju posamezne 
neprijetne zgodbe, ki nimajo z njim nikakršne povezave 
(Roxly bar itd). Toda od zadnje spremembe zakonodaje 
na področju zasebnega varovanja še ni minilo dve leti, ko 
povečini isti snovalci napovedujejo nove velike 
spremembe s podobnimi argumenti in podobno hitrim 
tempom. Zato se zastavlja logično vprašanje ali je v 
javnem interesu resnično dobra in premišljena 
zakonodaja zasebnega varovanja, ali hitre spremembe 
sedanje zakonodaje z nejasno prihodnostjo ponovnih 
spreminjanj neustavnih določb. Res je, da sedanja 
zakonodaja v mnogih pogledih ni dobra, celo ustavno je 
sporna, toda ali smo resnično s trenutnimi časovnimi 
okviri, postopki, močjo, težo in usklajenostjo 
argumentov  ter kompromisnimi rešitvami na poti 
pravih rešitev? 

Priznana strokovnjakinja s področja kazenskega prava pravi, da je dolžnost države, da zna tudi v 
ekstremnih primerih ohranjati hladno glavo in da ne spreminja zakonodaje samo na podlagi enega ali 
dveh ekstremnih primerov. To je eden najslabših načinov reševanja problematike, ki pa se zelo 
pogosto, skoraj redno dogaja.1 

Zato današnji trenutek ni le priložnost za poglobljen razmislek, kako naprej, temveč je primeren tudi 
za to, da lahko iz njega izluščimo nakopičena spoznanja in izkušnje, s katerimi se bomo lahko skupaj 
premišljeno spopadli z novimi izzivi in izbirami. In zasebno varovanje ima danes spričo procesa 
spreminjanja družbenih razmerij v globalnem in lokalnem okolju vedno pomembnejšo vlogo na 
področju varovanja – varnosti, zato bi ga lahko z nepremišljenimi in nedodelanimi rešitvami bistveno 
prizadejali, to pa bi imelo zelo negativen vpliv na nacionalno varnost, katere sestavni del je zasebno 
varovanje. 

Vse to kaže, da enostavne formule, ki bi na eni strani zasebno varovanje spravili pod pokrovko 
popolne državne regulative in ga na drugi strani v celoti prepustili tržnim zakonitostim ob hkratnem 
vlaganju družb v razvoj na strokovnem in kadrovskem področju ne bo lahko poiskati. 

V mojem prispevku želim predstaviti poleg ostalega  pomembno področje zasebnega varovanja na 
katerega se pogosto zgrinjajo kritike in pripombe tako strokovne kot laične javnosti in so največkrat 
predmet očitkov ravnanja varnostnega osebja, torej ukrepi varnostnika. Seveda predstavitev ukrepov 
varnostnika ne bi bila realna in primerna, če ne predstavim poleg tega še nekaterih drugih kategorij 
oseb, ki pri svojem delu in ravnanju  posegajo v človekove pravice. 

                                                           
1
  Dr. Alenka Šelih, Delo, Sobotna priloga, 19.09.2009 

Branko Slak, univ.dipl.iur, svetovalec 
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1.0 

Varnostnik je oseba, ki pri imetniku licence neposredno opravlja zasebno varovanje kot varnostnik 
čuvaj, ali varnostnik, ali varnostnik telesni stražar, ali varnostnik nadzornik mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

 Da opravi program strokovnega usposabljanja 

 Da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo 

 Da ni zadržkov javnega reda 

 Da ima splošno zdravstveno sposobnost 

 Da aktivno obvlada slovenski jezik 

 Da je državljan države članice Evropske unije 
 

Odgovorne osebe na Ministrstvu za notranje zadeve  vsakega varnostnika pred izdajo službene 
izkaznice preverijo ali izpolnjuje vse potrebne pogoje za delo v zasebnem varovanju. 

1.1 

Ukrepi varnostnika po 43. členu ZZasV2, so naslednji: 

(1) Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik izvajati naslednje ukrepe: 
 

 Opozoriti osebo, naj se oddalji z območja, iz objekta ali prostora, ki ga varuje  
              (varovano območje), če se tam neupravičeno zadržuje; 

 

Zasebni varnostnik sme uporabiti opozorilo kot najmilejši, preventivni ukrep samo v okviru nalog 
zasebnega varovanja in znotraj varovanega območja, tako da osebo opozori naj se na primer oddalji 
od območja, objekta, prostora, ki ga varnostnik varuje. 

Opozorilo mora vsebovati tudi razlog in namen opozarjanja. 

 Ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, kadar   
               je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, ali če tako določajo  
               pravila na varovanem območju; 

 

Oseba v postopku ugotavljanja istovetnosti lahko varnostniku odkloni oziroma nasprotuje 
ugotavljanju istovetnosti. 

Zakon zavezuje  varnostnika, da je dolžan, ko ugotovi istovetnost osebe voditi evidenco obiskovalcev 
na varovanem območju. Evidenca vsebuje podatke o osebnem imenu, naslovu bivališča, številki in 
vrsti dokumenta, času vstopa in izstopa z varovanega območja ter razlogu vstopa na varovano 
območje. 

Podatki se hranijo največ tri mesece od dneva njihovega nastanka, nato pa se uničijo, v primeru 
obstoja suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti se ti podatki hranijo največ eno 
leto, nato pa se uničijo. 

 Površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago osebe pri vstopu   
              oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za  varnost ljudi in   
              premoženja, ki ga varuje in če oseba s tem soglaša; 

                                                           
2
 Zakon o zasebnem varovanju, Ur.l. RS št. 126/2003 
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Bistveni predpogoj tega ukrepa varnostnika je da oseba s tem ukrepom soglaša, privoli, pregled 
dopusti,  v nasprotnem primeru,  tudi ob vseh podanih zakonitih razlogih za ta ukrep soglasje 
predstavlja temeljno oviro za izvedbo le tega. Torej varnostnik mora dobiti od osebe izrecno soglasje 
za površinski pregled, sicer tega ukrepa ne more opraviti. 

 Preprečiti osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz              
              prejšnje alinee, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi       
              razlogi zaradi katerih je nujno potrebno, da ji vstop oziroma izstop z varovanega    
              območja prepreči; 

 

Varnostnik lahko prepreči osebi vstop ali izstop iz varovanega območja, če le ta odkloni površinski 
pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in prtljage, ali če nasprotuje ugotavljanju istovetnosti, ali če 
so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se osebi vstop oziroma izstop z 
varovanega območja prepreči. 

Preprečitev izstopa sme trajati do prihoda policije oziroma največ dve uri. Nato mora varnostnik 
osebo izpustiti oziroma prenehati z omejevanjem svobode gibanja le te. 

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

 

V kolikor se oseba, ki ji je varnostnik dal ustno zahtevo, naj z ogrožanjem varnosti ljudi, premoženja 
ali reda na varovanem območju  oziroma objektu takoj ne preneha, sme varnostnik od takšne osebe 
takoj zahtevati, da zapusti varovano območje. 

 Zadržati osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se  
              preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, do prihoda policije; 

 

Varnostnik lahko osebo, ki jo je  sam neposredno zalotil pri kaznivem dejanju, katerega storilec se 
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, zadrži do prihoda policije oziroma največ 
dve uri. Po dveh urah zadržanja osebe mora varnostnik osebo izpustiti. V kolikor ta oseba pobegne s 
kraja, kjer je bila zalotena, lahko varnostnik le to zasleduje samo v mejah varovanega območja, 
objekta ali prostora. 

 Uporabiti sredstva za vklepanje, če drugače ne moremo zadržati osebe iz prejšnje   
              alinee: 

 

Uporaba sredstev za vklepanje je varnostniku dovoljena  le ob neposredno izraženi nevarnosti 
upiranja, napada ali drugih oblik nasilja osebe, ki jo varnostnik zaloti pri izvrševanju kaznivega 
dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog upravičenca in jo na noben 
drug način ne more zadržati do prihoda policije, vendar največ dve uri. 

 Uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oziroma izstopa z  
              varovanega območja, preprečiti neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali   
              premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebe, do prihoda policije; 
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Fizično silo sme varnostnik uporabiti kot skrajno sredstvo po skrbno in preudarno ocenjenih 
okoliščinah, s predhodnim opozorilom osebi, da bo zoper njo uporabil fizično silo.  S fizično silo so 
mišljeni strokovni prijemi, strokovni udarci in meti. Varnostnik je dolžan uporabljati fizično silo tako, 
da z najmanjšimi možnimi posledicami doseže zakonit namen. 

 Uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evidenco obiskovalcev na varovanem  
              območju; 

 

Video nadzorne sisteme na varovanem območju je dovoljeno uporabljati samo za namen, določen z 
zakonom. Imetnik licence je dolžan voditi zbirko podatkov o posnetkih video nadzornega sistema in o 
obiskovalcih varovanega območja tako, da se lahko ugotovi, kateri podatki so bili posredovani, komu 
in na kakšni podlagi, za obdobje ki ga določa zakon. Čas hranjenja teh podatkov je tri mesece od 
njihovega nastanka, oziroma, kadar je podan sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, največ eno leto. Po preteku rokov morajo biti podatki o posnetkih v navzočnosti komisije 
uničeni. 

1.2 

Uporaba ukrepov površinskega pregleda vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in prtljage osebe ter 
preprečiti osebi vstop oziroma izstop iz varovanega območja, če ta odkloni pregled ali če nasprotuje 
ugotavljanju istovetnosti varnostnik ne sme uporabljati 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.3 

Navedeno določilo zakona lahko predstavlja za varnostnika na varovanem območju precejšnje 
težave. Namreč v določilu ni varovalke, da se mora uradna oseba sama identificirati in obrazložiti 
razloge oziroma svojo vlogo v okviru uradnih nalog na varovanem območju. Dejstvo je, da velika 
večina oseb iz te določbe ne nosi uniforme in ni drugače razpoznavnih od drugih ljudi, ki se gibljejo na 
varovanem območju. Zato obstaja nevarnost zlorabe, saj se v okviru te določbe oseba lahko sklicuje 
na to, da opravlja uradne naloge na varovanem območju, ob tem pa nasprotuje ugotavljanju 
istovetnosti, varnostnik pa ji ne sme preprečiti vstopa oziroma izstopa iz varovanega območja. Poleg 
tega je varnostnik tudi odgovoren za prekršek v kolikor ravna v nasprotju s petim odstavkom 43. 
člena in sicer je lahko kaznovan z denarno kaznijo (76. čl. 1/1 ZZasV). Zato bi varnostnik težko tvegal 
kršitve in morebitne posledice, kot so izguba službe in denarna kazen, da bi dejansko ugotovil vse 
potrebno in izločil nevarnost zlorabe. 

Ali je takšno določilo, ki  izjemno  široko zajema število uradnih oseb, ki se lahko brez kakršnihkoli 
dolžnosti gibljejo po varovanem območju, ustrezno, je vredno tehtnega premisleka. Še posebej 
problematično lahko postane takšno ohlapno določilo, če pride do zlorab na varovanih območjih 
določenih z  Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.l. RS, št. 43/2008). 

1.3 

Posest ali uporaba drugih prisilnih sredstev, nevarnih predmetov, kot tudi  psov, konj ali drugih živali 
pri opravljanju nalog zasebnega varovanja je prepovedana.4 

Po pregledu ukrepov varnostnika nam hitro postane jasno, da so pogoji uporabe le teh izjemno 
restriktivni in kot taki za učinkovito opravljanje varnostnih nalog pogosto neprimerni. Še prav posebej 
nas mora ob tem skrbeti varnost zasebnega varnostnika, ob sedanjih varnostnih razmerah, ki so vse 
prej kot  dobre, porastu napadov na varnostnike na varovanih območjih ter vse hujših posledicah teh 

                                                           
3
 ZZasV, člen 43, odstavek 5 

4
 ZZasV, člen 43, odstavek 6 
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napadov. Storilci ne izbirajo sredstev in orožja pri realizaciji zastavljenih ciljev, nasproti njim pa 
ukrepajo varnostniki na podlagi zakonsko določenih pravil brez sredstev za zaščito svoje lastne 
varnosti, izpostavljeni nevarnosti za življenje. Še več posest določenih sredstev, ki so v prosti prodaji 
in jih lahko ima  za zaščito svoje varnosti vsakdo so njim prepovedana. Kot primer lahko izpostavimo 
plinski razpršilec, ki je danes izjemno razširjeno sredstvo za lastno varnost širokega kroga ljudi, 
katerega kupujejo v prosti prodaji. Nasprotno pa so varnostniki pri opravljanju različnih varnostnih 
nalog neprestano izpostavljeni različnim nevarnostim brez  ustrezne zaščite  svoje lastne varnosti. 
Varnostniki pri opravljanju pretežne večine nalog v zasebnem varovanju niso oboroženi s strelnim 
orožjem in tega nimajo oziroma ne nosijo na varovanem območju. 

Zato velja resno premisliti, kako v prihodnje ustrezno zaščititi varnost in življenje varnostnika na 
varovanem območju pri opravljanju nalog ter zakonsko opredeliti uporabo plinskega razpršilca 
varnostniku in določiti pogoje uporabe le tega. Seveda je potrebno tako kot velja za policiste in 
mestne redarje predpisati ustrezno usposabljanje za nošenje on uporabo plinskega razpršilca 
varnostniku. 

1.4 

Med opravljanjem nalog zasebnega varovanja sme varnostnik nositi strelno orožje v skladu z 
zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja. Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik 
uporabiti strelno orožje, če ne more drugače: 

 Zavarovati življenja ljudi 

 Odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo    
              življenje ali življenje osebe, ki jo varuje.5 

 

Pred uporabo mora varnostnik kadar okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil 
strelno orožje, opozoriti, da bo streljal in izstreliti opozorilni strel. 

Strelno orožje sme varnostnik nositi le na varovanem območju, za potrebe zasebnega varovanja, v 
skladu z Zakonom o orožju in pod enakimi pogoji kot veljajo za vsakogar drugega. 

Zakon o zasebnem varovanju nošenje in uporabo strelnega orožja varnostnika ne dopušča kot ukrep, 
zato ga obravnava ločeno od ukrepov  kot strogo določeno izpeljavo standardov silobrana6 in skrajne 
sile7 v kazenskem pravu. 

1.5 

Varnostnik, ki osebi omeji gibanje, uporabi sredstva za vklepanje, uporabi fizično silo ali strelno 
orožje je dolžan takoj obvestiti policijsko postajo, na območju katere so bili ukrepi oziroma strelno 
orožje  uporabljeni. 

Imetnik licence je dolžan najkasneje v 24 urah od uporabe zgoraj navedenih ukrepov o tem pisno 
obvestiti policijsko postajo, na območju katere so bili ukrepi uporabljeni.8 

Varnostnik in imetnik licence, ki ne ravnata v skladu s temi zahtevami, storita prekršek za katerega je 
predpisana globa. Namen ukrepa obveščanja je nadzor nad zakonitostjo in varstvom človekovih 
pravic pri uporabi ukrepov varnostnika. Policija ima torej v nadaljevanju pristojnosti nadzora, 

                                                           
5
 ZZasV, člen  45; 

6
 Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad; 

7
 Skrajna sila je podana takrat, kadar stori storilec dejanja, ki ima vse zakonske znake kaznivega dejanja zato, da bi od sebe ali 

koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, pri tem pa prizadejano zlo ni 
večje od zla, ki je grozilo; 
8
 ZZasV, člen 46 
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ugotavljanje nepravilnosti ter presojanje zakonitosti ravnanja varnostnika kakor tudi varovanja 
človekovih pravic. 

Torej ima policija in posredno Ministrstvo za notranje zadeve vse podatke na podlagi obveščanja  
varnostnikov in imetnikov licenc o ukrepih, ki posegajo v človekove pravice. Zato bi pričakovali, da 
bodo ti podatki  o ukrepih varnostnikov tudi sestavni del strategije in priprav na novo zakonodajo s 
področja zasebnega varovanja, saj bi pokazali kako je s problematiko na tem področju. Vendar teh 
podatkov ni v nobenem od teh dokumentov, še več, na zahtevo Zbornice po teh podatkih za obdobje 
zadnjih petih let je sledil odgovor, naj te podatke Zbornica pridobi od imetnikov licenc sama. 

Podpisani pod ta odgovor pa je vedel oziroma bi moral vedeti, da Zbornica teh podatkov od 
imetnikov licenc ne more pridobiti, ker bi bilo to v nasprotju z  71. členom ZZasV,  na podlagi katerega 
smejo v  evidence teh podatkov kot upravičenci vpogledati le inšpektorji inšpektorata. 

Seveda lahko sedaj le ugibamo zakaj so ti podatki pod embargom, glede na to da so pomembni za 
ugotavljanje dejanskega stanja na področju zasebnega varovanja pri pripravi nove zakonodaje. 
Ministrstvo za notranje zadeve kot regulator v javnem interesu bi moralo Zbornico s temi podatki 
redno informirati zaradi dvigovanja  strokovnosti, opozarjanja na napake in probleme s tega 
področja, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanja kvalitete storitev in 
nenazadnje za potrebe usposabljanja novih kandidatov za varnostnike, pa tega ne izvaja. Navedeni 
podatki so in morajo biti javni, dostopni tako strokovni kot laični javnosti, saj ni nikjer zapisano da so 
to tajni podatki. 

Imetniki licenc prav tako pričakujejo od pristojnih policijskih postaj, kamor pošiljajo svoja poročila o 
ukrepih morebitne povratne informacije vendar teh ne dobijo, čeprav bi bile izjemno koristne 
predvsem z vidika ugotovitev pristojnega organa o pravilnosti in zakonitosti izvedenih ukrepov. V 
razmislek pri oblikovanju bodoče zakonodaje je potrebno vzeti tudi način ugotavljanja zakonitosti 
ukrepov varnostnika, predvsem v zahtevnejših primerih, ko bi zaradi strokovnejše presoje oblikovali 
posebno komisijo sestavljeno med drugim tudi iz strokovnjakov s področja zasebnega varovanja.   

2.0 

Državljan Republike Slovenije za zavarovanje svoje lastne varnosti in varnosti svojega premoženja 
lahko uporabi naslednja sredstva; 

 Silobran 
 

Tako kot varnostniku je tudi fizični osebi v skladu s Kazenskim zakonikom dovoljen silobran in v 
skladu z njim uporaba strelnega orožja, katerega lahko nosi in uporablja pod enakimi pogoji kot 
varnostnik, s tem da je varnostnikova omejitev, nošenje le na  varovanem območju. 

 Skrajna sila 

 Samopomoč 9 
 

Posestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj 
pa je, da je  nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči 
ustreza okoliščinam v katerih obstaja nevarnost. 

 Odvzeti prostost tistemu, ki ga zasači pri kaznivem dejanju, za katerega se storilec  
              preganja po uradni dolžnosti. Nato ga mora takoj  izročiti preiskovalnemu sodniku ali  

                                                           
9
 Stvarnopravni zakonik  Ur.l. RS, št. 87/2002, člen 31 
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              policiji, če tega ne more storiti, pa takoj obvestit nekoga od teh organov.10 
 

Določilo tega člena fizično osebo zavezuje, da mora takoj izročiti storilca preiskovalnemu sodniku ali 
policiji. Če tega ne more  in jih takoj obvesti pa ga časovna omejitev dveh ur tako kot varnostnika ne 
omejuje, temveč izhaja iz določila, da mu odvzame prostost do prihoda policije. Analogno k temu 
lahko fizična oseba storilcu, ki se ji upira, z nujno potrebno silo, ki ni definirana in zato pušča širok 
manevrski prostor,   onemogoči pobeg. 

 Fizični osebi pri zavarovanju lastne varnosti in varnosti svoje lastnine ni  
              prepovedana uporaba psa, konja ali drugih živali in plinskega razpršilca, katerega   
              lahko kupi v prosti prodaji za svojo osebno varnost, kar je seveda v celoti   
              prepovedano varnostniku na varovanem območju. 

3.0 

Reditelj  pri varovanju na  javnih zbiranjih je lahko tisti, ki je državljan Republike Slovenije, ki je star 
najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja in mora biti s 
posebnim trakom ali telovnikom  vidno označen z napisom »reditelj«. 

 Pri varovanju javnih zbiranj reditelj opravlja naslednje naloge: 

 Usmerja, obvešča, opozarja, 

 Izreka prepovedi 

 S fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni prostor; 
 

Vloga rediteljev na javnih prireditvah je tako kot pogoji, kdo je lahko reditelj, opredeljena na splošno.  
Reditelj mora na javni prireditvi skrbeti za red. Preprečiti mora dostop osebi, ki bi želela na javni 
prireditvi prinesti predmete oziroma snovi, kot so orožje, eksplozivne snovi, pirotehnična sredstva in 
drugi nevarni predmeti ali snovi, s katerimi se lahko poškoduje ljudi ali moti red na prireditvi. Prav 
tako je dolžan reditelj preprečiti dostop osebi, ki je pod vidnim vplivom alkohola in je pričakovati, da 
bi v takšnem stanju kršila red. Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeležence usmerja, obvešča, 
opozarja, izreka prepovedi ter s fizično in mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni prostor. 
Reditelj lahko pri vstopu na prireditveni prostor površinsko pregled osebno prtljago udeleženca, če 
udeleženec s tem soglaša. 

O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodjo rediteljev, ta pa vodjo prireditve. 
Kadar reditelji na prireditvi ne morejo zagotoviti reda in je pri kršitvi udeleženo večje število oseb ali 
kadar je ogrožen javni red, morajo takoj naznaniti vodji prireditve, slednji pa mora o tem takoj 
obvestiti policijo in zaprositi za pomoč.  

Primeri v praksi kažejo, da reditelji v določenih segmentih svoje delo velikokrat podcenjujejo in se 
pravzaprav sploh ne zavedajo, kakšne so njihove dolžnosti. Pri tem gre v določenih primerih zgolj za 
opravljanje dela zaradi finančne koristi in ne z vidika varnosti. Da bi bilo ravno obratno bi moral 
organizator zagotoviti reditelje, ki se zavedajo svojih dolžnosti in vedo kaj je zagotavljanje varnosti na 
prireditvi.11 

Torej regulator, ki dela v javnem interesu in je v primeru reditelja isti kot na področju Zasebnega 
varovanja je z vsem zaupanjem prepustil posege v človekove pravice na javni prireditvi osebam, ki jih 
organizatorji poberejo iz ulice, brez osnovnega predznanja in vedenja kaj pravzaprav početi z ukrepi, 

                                                           
10

 Zakon o kazenskem postopku Ur.l. RS, št. 32/2007, člen 160 
11

 Aleš JERŠE, Zagotavljanje varnosti na mednarodni športni prireditvi-razhajanja in i skupne točke med organizatorji in policijo, 
Diplomska naloga, Višja policijska šola, Ljubljana, junij 2006; 



 
13 

 

ki jim jih nalaga zakon, če jih sploh poznajo. Kar pa je pri vsem tem najhuje in zaskrbljujoče za 
vsakega izmed nas, pa je dejstvo, da regulator sploh ni vzpostavil kontrole in nadzora nad delom 
rediteljev in organizatorjem. Reditelj mora o svojih ukrepih in posegih v človekove pravice poročati 
vodji rediteljev, ta pa organizatorju. In kdo so ti ljudje, da lahko odgovarjajo za tako pomembne 
zadeve, ki so regulirane v zasebnem varovanju do zadnje črke? Torej policisti oziroma inšpektorji 
inšpektorata iz MNZ zagotovo ne, zato se postavlja vprašanje koliko prekoračitev ukrepov in kršitev s 
strani rediteljev na javnih prireditvah je bilo zamolčanih in kako si pri tem odgovorni razlagajo 
odgovornost. 

4.0 

Občinski redarji12 oziroma pooblaščene osebe občinskega redarstva morajo izpolnjevati splošne 
pogoje za delo, določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus 
znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanja nalog 
občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. 

Za nemoteno opravljanje nalog ima občinski redar tudi pooblastila, in sicer: 

 Opozorilo 

 Ustna odredba 

 Ugotavljanje istovetnosti 

 Varnostni pregled osebe 

 Zaseg predmetov 

 Zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja 

 Uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca 
 

Za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega predmetov in uporabe prisilnih 
sredstev se uporabljajo določbe Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način 
uporabe pooblastil, razen v primerih, ko je z zakonom o občinskem redarstvu določeno drugače. 

V primerih ko občinski redar uporabi pooblastila zadržanja storilca na kraju kaznivega dejanja ali 
prekrška in uporabo prisilnih sredstev je dolžan napisati poročilo in ga predložiti v pregled vodji 
občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti. Vodja občinskega 
redarstva mora na podlagi poročila redarja oceniti ali je bilo ravnanje občinskega redarja strokovno in 
zakonito. 

Župan oziroma župani občin ustanoviteljic imenujejo neodvisno največ pet člansko komisijo za oceno 
zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva.  

5.0 

Policisti so uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo 
pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila. Pri opravljanju policijskih nalog imajo posebne 
dolžnosti in posebne pravice, dana so jim posebna pooblastila, na podlagi katerih pridobijo status 
pooblaščene uradne osebe. 

Na podlagi Zakona o policiji13,  policisti lahko izvajajo naslednja pooblastila: 

 Opozorilo 

 Ukaz 

                                                           
12

 Zakon o občinskem redarstvu, Ur.l.RS, št. 139/2006 
13

 Zakon o policiji, Ur.l. RS, št.110/2003 
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 Ugotavljanje identitete in identifikacijski postopek 

 Prijetje 

 Privedba 

 Pridržanje 

 Vstop v tuje stanovanje in druge prostore 

 Preiskava stanovanja in drugih prostorov  

 Osebna preiskava 

 Zaseg predmetov in stvari 

 Uporaba sredstev za vezanje in vklepanje 

 Uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice 

 Uporaba plinskih sredstev in drugih sredstev za pasivizacijo, vodnega curka,      
              konjenice in posebnih motornih vozil 

 Uporaba službenega psa 

 Uporaba sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 

 Uporaba strelnega orožja 
 

Vsako uporabo policijskega pooblastila se preverja in ugotovi ali je bilo uporabljeno upravičeno, 
zakonito in pravilno. Preverjanje poteka preko neposrednega predstojnika in strokovne komisije, v 
primerih hudo vznemirjene javnosti, množične uporabe pooblastil, uporabi strelnega orožja, ko je 
prisilno sredstvo uporabljeno proti več osebam ali če so s prisilnim sredstvom povzročene hude, 
posebno hude telesne poškodbe, oziroma smrt. 

Predstojnik policista ali strokovna komisija oceni uporabo pooblastil  policista z zakonito in strokovno, 
nezakonito, nestrokovno ali prekoračeno. Policist je za nezakonito, nestrokovno in prekoračeno 
uporabo pooblastil, disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovoren. 

Podatki in informacije o uporabi pooblastil, številu oziroma vrsti, ki so jih izvajali policisti, 
strokovnosti uporabe, kakor tudi nezakonitosti, nestrokovnosti in prekoračenih pooblastilih, so 
dostopni strokovni javnosti, predvsem za namene usposabljanja in izobraževanja policistov,  preko 
polletnih, letnih in drugih poročil pa tudi vsem državljanom. 

6.0 

Predstavljeni pregled ukrepov in pooblastil na področju varnosti in varovanja različnih subjektov ima 
predvsem skromen namen strnjeno in pregledno pokazati na različne, pogosto tudi nasprotujoče si 
zakonske rešitve. Iz pregleda je tudi razvidno, da si regulator prizadeva temeljito regulirati predvsem 
zasebno varovanje, čeprav sploh ni jasno kaj  je in kje tiči temeljni problem. Vendar je v zasebnem 
varovanju velika pripravljenost na sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve in drugimi 
strokovnimi dejavniki, da se poišče primerne zakonske rešitve na podlagi temeljnih predpostavk, 
kooperativno in konsenzualno. 

Ljubljana, oktober, 2009 

 

Usposabljanje varnostnikov telesnih stražarjev 

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja je v novembru 2009 organizirala in 
izvedla usposabljanje za nacionalne poklicne 
kvalifikacije varnostnik telesni stražar/ 

varnostnica telesna stražarka. Usposabljanje je 
trajalo 152 ur in je potekalo po novem 
programu.  
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Začetek usposabljanje prve skupine telesnih 
stražarjev sega v leto, 2005, za njimi je že veliko 
izkušenj, na področju varovanja oseb, kjer  

so nekajkrat morali tudi posredovati in 
zavarovati varovanca. Ob takih dogodkih, ki jih je 
v današnjem času, čedalje več, pride do izraza 
njihova usposobljenost, in vsa potrebna 
zbranost, tudi v najbolj kritičnih trenutkih.  

 

 Varnostne razmere doma in v tujini so takšne, 
da se potrebe po osebnem varovanju nenehno 
povečujejo. Zbornica v sodelovanju s članicami 
želi slediti tem potrebam, zato bo tudi v 
letošnjem letu potekalo tovrstno usposabljanje.  
Usposabljanje je deljeno na teoretični in 
praktični del, poudarek pa je na urjenju – 
praktičnem delu.   

Poznavanje zakonodaje ne zaostaja, vendar je 
treba upoštevati, da gre za kandidate, ki že imajo 
osnovna znanja varnostnika, saj med pogoje za 
vpis zahtevajo, da ima kandidat srednjo 
strokovno izobrazbo, najmanj 3 leta delovnih 
izkušenj na področju zasebnega varovanja, 
vozniško dovoljenje B kategorije, opravljeno 
usposabljanje za ravnanje z orožjem ali strokovni 

naziv policist/policistka in najmanj 3 leta 
delovnih izkušenj v policiji.  

 

  Varovanje oseb je specifično delo,ki zahteva 
skupek različnih znanj, ki jim jih posredujejo  
predavatelji z bogatimi izkušnjami s tega 
področja. Kandidat pridobi potrebna znanja s 
področja taktične uporabe orožja, prve pomoči 
in posebne vožnje.  

 

 Zaključek usposabljanja je potekal v Centru 
varne vožnje na Vranskem. Zaključka so se med 
drugim udeležili tudi  generalni direktor 
Direktorata za policijo in druge varnostne naloge 
dr. Miroslav Žaberl, predsednik ZRSZV g. Ingo Paš 
s sodelavci in predstavniki organizacij, ki se 
ukvarjajo z zasebnim varovanjem. V zaključni vaji 
so kandidati prikazali različne spretnosti, ki so jih 
pridobili v času usposabljanja, kar so poleg 
gostov, z zanimanjem spremljali tudi 
predstavniki sedme sile, tako da je bila s 
potekom in uspešnim zaključkom usposabljanja, 
širše seznanjena javnost.  



Zagotavljanje kakovosti preverjanja in 

potrjevanja nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij (NPK) na področju zasebnega 

varovanja 

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju 
varovanja se je začelo izvajati  v letu  2005. V 
tem letu so bili podeljeni prvi certifikati in sicer 
43 certifikatov za NPK varnostnik/varnostnica in 
3 certifikati za NPK varnostnik čuvaj/varnostnica 
čuvajka. 

Od leta 2005 do 2010 se je na področju 
varovanja za 8 NPK podelilo skupno 6327 
certifikatov. Največji delež podeljenih 
certifikatov predstavlja NPK varnostnik/ 
varnostnica (5103),  najmanjši delež pa NPK 
pooblaščeni inženir varnostnih sistemov in sicer 
58 certifikatov. 

Kvalifikacije na področju varovanja ne moremo v 
celoti enačiti z vsemi ostalimi NPK, saj se 
imetniki s pridobljenim certifikatom za 
posamezne NPK na področju varovanja ne 
morejo vključiti na trg dela in zaposlovanja, 

ampak potrebujejo za opravljanje svojega dela 
izdano službeno izkaznico, ki jo izda Ministrstvo 
za notranje zadeve (MNZ). 

Izdaja službene izkaznice je med drugim 
pogojena tudi z obveznim usposabljanjem, ki ga 
izvajajo izvajalci usposabljanj, ki so vpisani v 
register  na MNZ. 
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mag. Jelka Kozjak Jezernik, višja 

svetovalka področja II (Državni izpitni 

center) 
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Slika 1: Število izdanih certifikatov na področju varovanja od leta 2005 do 2010 

V letu 2008 so certifikati na področju varovanja 
predstavljali  11 % delež vseh podeljenih 
certifikatov v letu 2008, zato smo se na 
Državnem izpitnem centru odločili, da v letu 
2009  NPK varnostnik/varnostnica vključimo v 
projekt, ki ga financira Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Cilji projekta so: 

- zagotoviti enotne kriterije preverjanja in 
potrjevanja NPK varnostnik/varnostnica,  
s poudarkom na eksternost preverjanja 
in potrjevanja NPK, 

- zmanjšati subjektivno odločanje članov 
komisij pri ugotavljanju in merjenju 
poklicnih kompetenc, 

- kandidate pred preverjanjem in 
potrjevanjem natančno seznaniti z 
načinom preverjanja in potrjevanja 
poklicne kvalifikacije oz. ugotavljanjem 
in merjenjem poklicnih kompetenc, 

- zagotoviti veljavnost in zanesljivost 
izdanih certifikatov, kar pomeni, da bodo 
vsi imetniki certifikatov res obvladali 
poklicne kompetence, ki jih določa 
katalog standardov strokovnih znanj in 
spretnosti, v ta namen pa je potrebno 
zagotoviti ustrezno zanesljivost in 
veljavnost  orodij za merjenje doseganja 
stopnje poklicnih kompetenc.  
 

V ta namen smo na Državnem izpitnem centru 
oblikovali delovno skupino izmed članov komisij 
z veljavno licenco Državnega izpitnega centra. V 
delovni skupini sodelujejo predstavniki ZRSZV 
(Branko Slak, Bojan Udovč), MNZ (Drago Velički, 
Damijan Žagar) kakor tudi predstavniki družb za 
varovanje (G7- Janez Videmšek, Sintal – Andrej 
Pilko) saj smo pri postavljanju kriterijev 
doseganja poklicnih kompetenc želeli vključiti 
vse akterje, ki sodelujejo pri oblikovanju kadrov, 
ki opravljajo delo na področju varovanja.  

Osnova za preverjanje in potrjevanje NPK  je 
katalog standardov strokovnih znanj in 
spretnosti.  

Delovna skupina  pripravlja kriterije za 
potrjevanje posameznih poklicnih kompetenc na 
osnovi različnih dokazil. V ta namen bo delovna 

skupina izdelala priporočila za vrednotenje 
posameznih dokazil za člane komisij, priporočila 
za svetovalce NPK za oblikovanje zbirne mape 
kandidata. 

Katalog standardov strokovnih znanj in 
spretnosti določa tudi način preverjanja  in v  
primeru NPK na področju varovanja,  se 
doseganje poklicnih kompetenc preverja: pisno, 
praktično in ustno.  

Pri pisnem preverjanju se preverja  »teoretično 
znanje«, ki je nujno potrebno, da lahko 
spremljamo in razumemo neko dejavnost oz. 
opravljamo neko poklicno nalogo.  Pri 
praktičnem preverjanju  preverjamo 
»postopkovno zanje«, poznavanje tehnik, 
postopkov in procesov oz. ukrepanje varnostnika 
v dejanskih situacija, ki lahko nastanejo pri 
opravljanju dela varnostnika, preverjanje pa se 
zaključi z ustnim zagovorom oz. bi bilo mogoče 
bolje uporabiti izraz  »intervjujem«, kjer naj bi 
preverjali »izkušenjsko praktično znanje«, ki je 
odvisno od vsakega posameznika, saj se to 
znanje oblikuje v vsakem posamezniku prek 
njegovih izkušenj. 

Delovna skupina pripravlja za preverjanje: 

- banko nalog (mrežne diagrame:  ključna 
znanja/naloge po taksonomskih 
stopnjah/vrste nalog) za pisno 
preverjanje, 

- opredelitev kriterijev za  praktične 
naloge (naloge, ki jih določa katalog 
bodo posnete v optimalni izvedbi z 
definiranimi  izločilnimi, velikimi in 
malimi napakami in opisnim kriterijem 
doseganja poklicnih kompetenc, ki 
omogočajo izdajo certifikata). Poseben 
poudarek na DVD bo namenjen ukrepom 
varnostnika., 

- opredelitev vprašanj in pravilnih 
odgovorov za ustno preverjanje. 

 

Snemanje DVD se je izvajalo v mesecu 
decembru, kjer smo snemali naloge za 
preverjanje po naslednjih področjih: 

- varovanje objektov, Te - Tol Ljubljana 
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- varovanje prodajnih mest – Maximarket, 
- varovanje prireditev – Hala Tivoli,  
- varovanje prevoza denarja, NLB d.d., 
- požarna varnost, Gasilska brigada 

Ljubljana, 
- receptorsko delo, GZS CPU, ZRSZV. 

 

Posebna zahvala velja vodstvenim organom 
omenjenih organizacij, ki so dovolili snemanje v 
njihovih prostorih in predvsem g. Branku Slaku, 
ZRSZV, ki je organiziral snemanje na omenjenih 
lokacijah. Zahvala velja tudi družbama za 
varovanje G7 in Sintal, ki sta poskrbeli za  vsa 
potrebna materialna sredstva, ki smo jih 

potrebovali za snemanje in seveda celotni 
delovni skupini in snemalni ekipi. 

Montaža posnetega gradiva bo predvidoma 
zaključena v mesecu februarju 2010.  

Rezultate projekta (DVD, banko nalog) bo 
Državni izpitni center predstavil na Posvetu o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 2010, ki ga 
vsakoletno organiziramo v spomladanskem času. 
Datum posveta bo objavljen na spletnih straneh 
www.ric.si. 

 

 

 

Snemanje DDV varnostnik/varnostnica 

V letu 2009 se je oblikovala delovna 
skupina s področja varnosti in 
pripravila delovno gradivo za 
snemanje DVD s kriteriji in merili 
preverjanja in potrjevanja 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
Varnostnik/varnostnica. 

V mesecu decembru 2009  je bilo 
izvedeno snemanje po v naprej 
pripravljenem scenariju. Snemalo se 
ja na različnih lokacijah v Ljubljani. 

V  petih snemalnih dneh smo 
snemali v TE-TOL Ljubljana, v Gasilski 
brigadi v Ljubljani, v Hali Tivoli, v NLB Ljubljana, v  
Maximarketu  in na Zbornici za razvoj  

slovenskega zasebnega varovanja. Posneti so bili 

vsi postopki,  ki jih 
varnostnik izvaja pri 
svojem delu, vključno z 
napakami, ki bodo služile 
kot prikaz nepravilnega 
ukrepanja varnostnika. 

Posneto je bilo preko pet 
ur gradiva. Montaža 
posnetega materiala in 
dokončno oblikovanje 
DVD bo potekalo v 

mesecu januarju. 

Snemanje lahko ocenimo za zelo  uspešno. 

Zahvala gre delovni skupini, ki je pripravila 

Obhod varnostnika v TE-TOL Delo varnostnika v trgovini 

Ivan Arnič 
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scenarij, sodelovala pri igranju prizorov in režiji,  
mag. Jelki Kozjak Jezernik s Državnega izpitnega 
centra za koordinacijo in Zbornici za razvoj 
slovenskega zasebnega varovanja, ki je uskladila  
lokacije snemanja. 

Zahvaliti se je potrebno tudi vsem, ki so 
omogočili snemanje v svojih prostorih. 

Izdani DVD  s kriteriji in merili preverjanja in 
potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije 

Varnostnik/varnostnica bo dobra dopolnitev pri 
izobraževanju kandidatov za varnostnika in 
sočasno kriterij, ki bi ga naj upoštevale  komisije 
pri preverjanju in potrjevanju NPK 
Varnostnik/varnostnica. 

Besedilo, Ivan Arnič 

 

                                                  

 

Splošno o nacionalni poklicni kvalifikacijah 

Leta 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah (NPK) z namenom, da se 
na področju usposabljanja in izpopolnjevanja 
zapolni praznina, ki je onemogočala 
formaliziranje pridobljenega znanja. Do sprejetja 
tega zakona ni bilo mogoče pridobiti javno 
veljavne listine - certifikata, ki bi temeljila na 
dogovorjenih standardih na nacionalni ravni in ki 
bi dokazovala usposobljenost posameznikov za 
določeno strokovno področje.  

S to obliko formalnega preverjanja in potrjevanja 
je dosežen predvsem celovitejši pregled znanj in 
tudi ne zanemarljivo dejstvo, da je veliko večja 
prilagodljivost posameznika na trgu dela. 

Za izvedbo postopkov je v sistemu NPK 
vključenih več institucij: 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve kot krovna institucija, 

- Center za poklicno izobraževanje - 
priprava poklicnih standardov in 
katalogov strokovnih znanj in spretnosti, 

- Državni izpitni center – izdaja licenc 
članom komisij, imenovanje komisij za 
preverjanje in potrjevanje, vpis izvajalcev 
v register izvajalcev, spremlja delo 
članov, komisij in izvajalcev, 

- izvajalci postopkov preverjanja in 
potrjevanja. 

 

Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij 

Postopek preverjanja in potrjevanja izvajajo 
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 

NPK, vpisani pa morajo biti v register, ki ga vodi 
Državni izpitni center. 

Kandidat v postopku preverjanja in potrjevanja 
dokazuje svoje znanje pred komisijo, ki jo 
imenuje Državni izpitni center. Člani komisije so 
lahko samo 
tisti, ki imajo 
licenco za 
posamezno 
poklicno 
kvalifikacijo. 

Licenco za 
člana 
komisije za 

preverjanje 
in 
potrjevanje 
NPK si lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje pogoje 
določene v katalogu standardov za določeno 
NPK, predvsem pa so to strokovnjaki na svojem 
področju dela. Pridobljena licenca velja štiri leta, 
potem jo je potrebno podaljšati. 

Načini preverjanja poklicne kvalifikacije 

Preverjanje in potrjevanje znanja se lahko vrši na 
dva načina in sicer tako, da komisija po pregledu 
zbirne mape, ki jo lahko kandidat skupaj s 
svetovalcem pripravi, ugotovi iz priloženih 
dokazil, da je njegovo pridobljeno znanje 
primerno. Ta del imenujemo potrjevanje.  

Drugi način, poleg potrjevanja, pa je tak, da 
poleg potrjevanja, komisija kandidata preveri še 

Slavko Lapanja, višji področni 

referent  
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ustno, pisno ali praktično znanja, ki jih ne 
dokazuje v zbirni mapi 

Če kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje, se 
mu v osmih dneh izda certifikat, ki dokazuje 
njegovo poklicno kvalifikacijo. 

Pregled dosedanjih aktivnosti in načrtovanje za 
prihodnje 

Od sprejetja Zakona o NPK pa do danes je bilo 
izdanih približno 55000 certifikatov za približno 
150 poklicnih kvalifikacij, pri 130 izvajalcih 
postopkov. Vseh članov komisij za vsa področja, 
ki so si pridobili licence je nekaj preko 1000. 

Interes za NPK s strani posameznikov, socialnih 
partnerjev in delodajalcev je precejšen, žal pa 
hitrejšemu razvoju na tem področju ne uspejo 
slediti vsi, ki so kakorkoli vključeni v ta sistem. 

Vsekakor pa smo lahko optimistični, kajti iz strani 
zainteresiranih prihaja vedno več pobud za 
pripravo novih katalogov, ki so podlaga 
celotnemu sistemu.  

Besedilo, Slavko Lapanja, višji področni referent 

                                

 

 

 

Usposabljanje in izpopolnjevanje v letu 2010 
 

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja razpisuje skladno z 29. členom Zakona o zasebnem 
varovanju (Ur. l. RS, št. 126/2003 – ZZasV ) in skladno z petim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZZasV (Ur. l. RS, št. 102/2007 – ZZasV – A) 

strokovno usposabljanje 

 

za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij »varnostnik/varnostnica«, »varnostnik čuvaj/varnostnica 
čuvajka«, »varnostni menedžer/varnostna menedžerka«, »operater VNC/operaterka VNC«, »varnostni 
tehnik/varnostna tehtnica«, »pooblaščeni inženir varnostnih sistemov/pooblaščena inženirka varnostnih 
sistemov« in 

 

strokovno izpopolnjevanje 

za varovanje javnih zbiranj, intervencije, varovanje oseb in za izvajanje notranjega nadzora. 

Strokovna usposabljanja za pridobitev navedenih NPK in usposabljanja bodo potekala po programih, določenih 
v Pravilniku o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja 
(Uradni list RS, št 110/08).  

Navedena strokovna in  usposabljanja in izpopolnjevanja v letu 2010 so bodo potekala v naslednjih terminih:  

 Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK/VARNOSTNICA«  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 11. januar do 29. januar 2010 dne 09. in 10. februar 2010 

od 01. februar do 19. februar 2010 dne 01. in 02. marec 2010 

od 22. februar do 12. marec 2010 dne 22. in 23. marec 2010 

od 15. marec do 02. april 2010 dne 12. in 13. april 2010 

od 12. april do 30. april 2010 dne 10. in 11. maj 2010 

od 03. maj do 21. maj 2010 dne 31. maj in 01. junij 2010 

od 24. maj do 11. junij 2010 dne 21. in 22. junij 2010 

od 14. junij do 02. julij 2010 dne 12. in 13. julij 2010 

od 06. september do 24. september 2010 dne 04. in 05. oktober 2010 
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od 27. september do 15. oktober 2010 dne 25. in 26. oktober 2010 

od 18. oktober do 05. november 2010 dne 15. in 16. november 2010 

od 08. november do 26. november 2010 dne 06. in 07. december 2010 

od 22. november do 10. december 2010 dne 20. in 21. december 2010 

  

 Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK ČUVAJ/VARNOSTNICA ČUVAJKA  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 15. februar do 26. februar 2010 dne 08. in 09. marec 2010 

od 29. marec do 09. april 2010 dne 19. in 20. april 2010 

od 03. maj do 14. maj 2010 dne 24. in 25. maj 2010 

od 07. junij do 18. junij 2010 dne 28. in 29. junij 2010 

od 06. september do 17. september 2010 dne 27. in 28. september 2010 

od 04. oktober do 15. oktober 2010 dne 25. in 26. oktober 2010 

od 08. november do 19. november 2010 dne 29. in 30. november 2010 

  

 Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNI TEHNIK/VARNOSTNA TEHNICA  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 01. marec do 12. marec 2010 dne 22. in 23. marec 2010 

od 31. maj do 11. junij 2010 dne 21. in 22. junij 2010 

od 27. septembra do 08. oktober 2010 dne 18. in 19. oktober 2010 

od 08. november do 19. november 2010 dne 29. in 30. november 2010 

  

 Strokovno izobraževanje »NPK OPERATER/OPERATERKA VARNOSTNO NADZORNEGA SISTEMA«  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 18. januar do 03. februar 2010 dne 15. in 16. februar 2010 

od 15. marec do 31. marec 2010 dne 12. in 13. april 2010 

od 31. maj do 16. junij 2010 dne 28. in 29. junij 2010 

od 20. september do 06. oktober 2010 dne 18. in 19. oktober 2010 

od 08. november do 24. november 2010 dne 06. in 07. december 2010 

  

 Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK MENEDŽER/VARNOSTNICA MENEDŽERKA«  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje Termin potrjevanja 

od 15. februar do 04. marec 2010 dne 10. in 11. marec 2010 dne 16. in 17. junij 2010 

od 12. april do 30. april 2010 dne 10. in 11. maj 2010 dne 22. in 23. september 2010 

od 04. oktober do 21. oktober 2010 dne 27. in 28. oktober 2010   

  

 Strokovno usposabljanje »NPK POOBLAŠČENI INŽENIR/POOBLAŠČENA INŽENIRKA VARNOSTNIH 
SISTEMOV«  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje Termin potrjevanja 

od 25. januar do 24. februar 2010 dne 08. in 09. marec 2010 dne 12. in 13. maj 2010 

od 03. maj do 01. junij 2010 dne 07. in 08. junij 2010 dne 15. in 16. december 2010 
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od 27. september do 26. oktober 2010 dne 08. in 09. november 2010   tr>  

  Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR /VARNOSTNICA TELESNA 
STRAŽARKA« 

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 01. marec do 26. marec 2010 dne 07. in 08. april 2010 

od 17. maj do 11. junij 2010 dne 21. in 22. junij 2010 

od 06. september do 01. oktober 2010 dne 11. in 12. oktober 2010 

od 08. november do 03. december 2010 dne 13. in 14. december 2010 

   

 Strokovno izpopolnjevanje za varovanje javnih zbiranj  

Termin usposabljanja Termin usposabljanja 

od 11. januar do 13. januar 2010 od 07. junij do 09. junij 2010 

od 25. januar do 27. januar 2010 od 21. junij do 23. junij 2010 

od 09. februar do 11. februar 2010 od 06. september do 08. september 2010 

od 22. februar do 24. februar 2010 od 20. september do 22. september 2010 

od 08. marec do 10. marec 2010 od 04. oktober do 06. oktober 2010 

od 22. marec do 24. marec 2010 od 18. oktober do 20. oktober 2010 

od 12. april do 14. april 2010 od 08. november do 10. november 2010 

od 10. maj do 12. maj 2010 od 22. november do 24. november 2010 

od 24. maj do 26. maj 2010 od 06. december do 08. december 2010 

  

  Strokovno izpopolnjevanje za opravljanje intervencije  

Termin usposabljanja Termin usposabljanja 

od 18. januar do 22. januar 2010 od 06. september do 10. september 2010 

od 15. marec do 19. marec 2010 od 18. oktober do 22. oktober 2010 

od 03. maj do 07. maj 2010 od 08. november do 12. november 2010 

od 14. junij do 19. junij 2010 od 29. november do 03. december 2010 

  

 Strokovno izpopolnjevanje za opravljanje notranjega nadzora  

Termin usposabljanja Preverjanje in potrjevanje 

od 18. januar do 21. januar 2010 dne 01. in 02. februar 2010 

od 07. junij do 10. junij 2010 dne 21. junij in 22. junij 2010 

od 13. september do 16. september 2010 dne 27. in 28. september 2010 

od 15. november do 18. november 2010 dne 29. in 30. november 2010 

  
Natančne lokacije usposabljanj bodo določene glede na kraj bivališča večine prijavljenih udeležencev in 
sporočene kandidatom najpozneje 5 dni pred pričetkom izobraževanja. 
 
Pri posameznih terminih pričetka usposabljanj lahko, ob njihovi konkretni koordinaciji, pride do določenih 
odmikov. 

 
V prvi polovici leta 2010 bo  zbornica v skladu s 14. členom Pravilnika  o načinu prevoza in 

varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, pripravila in izvedla program strokovnega 
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usposabljanja za prevoze in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk. Če bo zadosten 

interes, bodo izpopolnjevanja organizirana tudi v jesenskem terminu. 

Kandidati bodo po uspešno opravljenem izpopolnjevanju dobili potrdilo o udeležbi na 
usposabljanju. 

ZRSZV 

 

ZRSZV VABI K VPISU V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  TEHNIK VAROVANJA 

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE TEHNIK VAROVANJA/TEHNICA VAROVANJA 

Izobraževalni program tehnik varovanja je program, ki je nastal na podlagi mednarodnih primerjav.  S 

tem programom naša država namenja področju zagotavljanja varnosti poseben prostor v 

izobraževalnem sistemu.  

V Šolskem prostoru pa smo pridobili nov fleksibilen, odprt, evropsko primerljiv program srednjega 

strokovnega izobraževanja. 

Udeleženci izobraževanja, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje za tehnika varovanja bodo 

pridobili znanja in usposobljenost za delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju, 

gospodarskih družbah, področju policije, vojske, redarstva in drugih sorodnih poklicev. 

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je reprezentativno strokovno združenje, v 

katerega so vključene družbe na področja zasebnega varovanja, ki delujejo na območju Republike 

Slovenije.  Zbornica poleg razvoja stroke že vrsto let deluje na področju usposabljanja in 

izpopolnjevanja. Zelo uspešni smo na področju usposabljanja za posamezne poklice,ki jih izvajamo za 

vse družbe s področja zasebnega varovanja v Sloveniji. V vseh teh letih smo pridobili bogate izkušnje, 

saj smo prvi v Republiki Sloveniji izvedli vse potrebne postopke za usposabljanja na podlagi katalogov 

strokovnih znanj in spretnosti. V okviru Zbornice imamo visoko strokovno znanje, tudi v povezavi z 

evropskimi strokovnjaki, ki bodo prenesli vsa potrebna znanja, v programu tehnik/tehnica varovanja, 

za vaše uspešno nadaljnje delo na področju varnosti in varovanja. 

Vse informacije v zvezi z izobraževanjem lahko dobite na telefonski številki 01 565 98 60 in na spletni 

strani www.zrszv.si . V času uradnih ur, ponedeljek, sreda in četrtek med 08.00 in 12.00 uro, se lahko 

osebno zglasite pri nas, pišete pa nam lahko na elektronski naslov zrszv@zrszv.si. 
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NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA 

Po končani srednji strokovni šoli pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe tehnik varovanja, 

lahko slušatelj nadaljuje študij na višjih in visokošolskih programih in pod posebnimi pogoji tud na 

univerzitetni ravni. 

POTEK IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

 Predavanja so organizirana tako, da hkrati potekajo iz največ štirih predmetov . Vsak predmet se 

zaključi z izpitom. Predavanja potekajo dvakrat do štirikrat tedensko v popoldanskem času (po 16. 

uri). 

Predavanja se organizirajo ob prijavi najmanj 15 vpisanih slušateljev.  

Samoizobraževanje 

Namenjeno je tistim, ki ne morejo obiskovati predavanj. Vključitev v izobraževanje je možna 

kadarkoli med letom. Ob vpisu kandidat prejme gradivo, razpored konzultacij z mentorjem za vsak 

predmet posebej in izpitne roke. Pred posameznim izpitom kandidat opravi konzultacijo s 

predavateljem. Časovno trajanje študija je prilagojeno sposobnostim in potrebam kandidata.  

 CENIK IZOBRAŽEVANJA 
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P R E D M E T N I K 

 

PREDMET OBVEZNO 
IZBIRNO 

ŠTEVILO 
UR 

1. 
LETNIK 

2. 
LETNIK 

3. 
LETNIK 

4. 
LETNIK 

ŠT. KRED. 
TOČK 

P1 - Slovenščina obvezno 487         24 

P2 - Matematika obvezno 408         20 

P 3- Tuji jezik obvezno 417         20 

P4 – Tuji jezik II obvezno 204       10 

P5 – Umetnost obvezno 70      3 

P6 – Zgodovina obvezno 102      5 

P7 – Geografija obvezno 70      3 

P8 – Psihologija obvezno 70      3 

P9 – Fizika obvezno 140       6 

P10 – Kemija obvezno 70      3 

P11 – Športna vzgoja  340         14 

SKUPAJ A  2378     111 

M1 – Varovanje premoženja in oseb obvezno 374         18 

M2 – Tehnično varovanje obvezno 238         12 

M3 -  Varnost in zdravje pri delu obvezno 170       9 

M4 – Varstvo pred požarom obvezno 204       10 

M5 – Nadzorovanje storitev varovanja izbirno 204       9 

M6 – Operaterska dela VNC Izbirno 204        9 

M7 – Varnostna tehnika Izbirno 204       9 

M8 – Kriminalistika in kriminologija Izbirno 136       6 

M9 – Javna zbiranja Izbirno 136       6 

M10 – Prevoz denarja in dragocenosti Izbirno 136       6 

M11 – Varovanje v logistiki Izbirno 136        6 

M 12 – Varovanje inf. sistemov v logistiki Izbirno 136       6 

M13 – Intervencije Izbirno 136       6 

SKUPAJ B   1666     79 

C Praktično izobraževanje 

Praktični pouk obvezno 568     23 

Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično uspos. z delom pri delodajalcu obvezno 152     6 

D Interesne dejavnosti 
 
 

obvezno 352 Kandidat mora v 4. Letih opraviti 352 ur 
int. dej. Od tega 102 uri izven 
šole/prosto in 250 ur v sklopu 150 
tednov izbor., ki jih organizira šola 

14 

E Odprti kurikulum  574     26 

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)       4 

SKUPAJ:  5122     236 
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 S I J     Ž I V E G A 

Sij, sijaj je posebno znamenje, ki s svojo neznanskostjo preseneča, očara in vzbuja upanje. 

Kaj potrebujemo bolj v tem mrakobnem času izgubljajočih se eksistenc? Mar ni skrivni vzgib, ki nas 

zmede, da ga v nelagodju potisnemo v pozabo, prvi znanilec pomladi? Kaj je težji okov od navade? 

Kaj je, kaj naj bo varovanje? So varnost siti trebuhi, lagodnost mamljivih sanj, ki nas kot 

nepremakljiva peza prikujejo v blodnjak strahov?  

Kakšen je njen izvirni pomen? Ali sploh obstaja? 

Njen skrivni vzgib je vsepričujoč – ne le v ostrini vbodov razvitega človeškega blodnjaka, tudi kot 

klic in krik in šepet v ogradah veneče in umetne narave.  

Varnosti ni. Je prisoten le njen klic, njen odsev ? 

Sodobniki imamo na licu brazgotino francoske meščanske revolucije. Čeprav ta brazgotina izginja , 

je pod plastjo časa ta hip še zaznaven njen izginjajoči odtis. 

Katero od mamljivih jabolk te revolucije je zastrupljeno? Katero plevelno seme je zapeljalo človeka 

na to zgrešeno pot usodnega labirinta?  

Je to Bratstvo, je to Enakost, je to Svoboda?  

Bratstvo je skupna korenina debla v globini zemlje, Svoboda svetloba neba, v katerega deblo 

poganja.  

Je zastrupljeno jabolko Enakost ? Enakost, katere senčni odsev je Ne-enakost? Enakost na 

planjavah morečega truda, enakost v barakah morečih blodenj, enakost na betonu sežigalnice 

trupel? 

V sveti naravi enakosti ni.  

Je pa velika simfonija Istosti kot mogočna glasba Beethovna ali Bacha. In v tej simfoniji je klic 

varovanja lahko le skriven namig na popravek zgrešenega tona. Ali pa je varovanje svoje lastno 

nasprotje. 

  


