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KATALOG ZNANJA 

1. IME PREDMETA 

UKREPI VARNOSTNEGA OSEBJA (UVO) 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

 poznavanje zakonskih določil, ki opredeljujejo uporabo ukrepov varnostnega osebja in občinskih 
redarjev, 

 poznavanje načel (sorazmernosti, zakonitosti, humanosti, itd.) pri uporabi ukrepov,  
 razumevanje pogojev za uporabo ukrepov (pooblastil) zoper ljudi,  
 zaveda se pomena uporabe ukrepov varnostnega osebja zaradi posegov v človekove pravice in 

temeljne svoboščine ter oblik odgovornosti zaradi nezakonitih ukrepov. 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

 razumevanje zakonskih pogojev za uporabo ukrepov in pooblastil, 
 zakonitost, pravilnost in zanesljivost uporabe ukrepov in dolžnosti varnostnika pri izvajanju varnostnih 

postopkov, 
 poznavanje načina in pogojev za naznanitev kaznivih ravnanj, 
 izvajanje analiz in poročil o uporabi ukrepov, 
 zaznavanje nepravilnosti pri uporabi ukrepov ali poročanju pristojnemu organu, 
 iskanje ustreznih rešitev za zmanjšanje števila primerov nestrokovnih in nezakonitih uporab ukrepov, 
 vodenja in vzdrževanje ustreznih evidenc o izvajanju ukrepov, 
 nadzira izvajanje storitev zasebnega varovanja z vidika uporabe ukrepov varnostnikov. 

4. OPERATIVNI CILJI  

INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI  
Študent: 

Uporaba pravnih načel pri izvajanju ukrepov 
 
 

 spozna načela pri izvajanju nalog zasebnega 
varovanja (zakonitosti, sorazmernosti, varstvo 
človekovih pravic, humanega ravnanja, strokovnosti). 

 
 izvaja ukrepe  zasebnega varovanja ob upoštevanju 

načel zasebnega varovanja. 
 

Zakonski pogoji za izvajanje in uporabo ukrepov 
 
 

 
 spozna zakonske pogoje za izvajanje ukrepov in 

dolžnosti varnostnika ter pooblastil občinskih 
redarjev,  

 zna našteti pristojnosti, odgovornosti, pravice in 
dolžnosti varnostnikov, 

 
 prepozna, katerih ukrepov varnostnik ne sme 

uporabiti zoper uradne osebe zavodov za prestajanje 
kazni zapora, policije, obrambnih sil in drugih uradnih 
oseb državnih organov in kdaj, 

 loči pojme upiranje in napad, vloga in pomen 
opazovanja, 

 
 razlikuje med upiranjem in napadom, 
 presodi pristojnosti posameznih organov (policije, 

različnih inšpekcij, redarjev) in služb, 
 razlikuje pooblastila občinskih redarjev in varnostnega 

osebja. 
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INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI  
Študent: 

 opiše kdaj in komu je dolžan poročati o ukrepih 
varnostnika. 

Ukrepi varnostnega osebja  
 pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem 

varovanju, 
 pozna predpise s področja varstva osebnih podatkov 

v povezavi z uporabo video nadzornih sistemov, 
 razlikuje pogoje za uporabo pooblastil (opozorila, 

ustne odredbe, uporaba fizične sile, itd.) občinskih 
redarjev in varnostnega osebja 

 
Obvlada naslednje ukrepe 

 opozorilo, 
 ugotovitev istovetnosti osebe, 
 površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in 

prtljage osebe, 
 preprečitev vstopa ali izstopa z varovanega območja 

ter čas in način omejitve gibanja, 
 zahteva za prenehanje z ogrožanjem ali da zapusti 

varovano območje, 
 zadržanje osebe, 
 uporaba sredstev za vklepanje, 
 uporaba in oblike uporabe fizične sile, 
 uporaba orožja, 
 uporaba video nadzornega sistema, 
 uporaba strelnega orožja. 

 
 uporabi ustrezen ukrep glede na dejansko situacijo 
 izdela dokumente za različne varnostne dogodke pri 

uporabi ukrepov, 
. 

Ocena zakonitosti uporabe ukrepov varnostnika 
 
 

 
 pozna pomen ocene zakonitosti uporabe ukrepov 

varnostnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu in 

poročila o uporabi zakonskih pooblastil in ukrepov 
varnostnika, 

 presodi o zakonitosti uporabe ukrepov varnostnega 
osebja, 

 analizira izvedene ukrepe varnostnega osebja in 
predlaga izboljšave, 

 oblikuje predpisana obvestila za pristojne državne 
organe, 

 oblikuje programe izpopolnjevanja, 
 razlikuje različne oblike odgovornosti zaradi nezakonite 

uporabe ukrepov (odškodninsko, disciplinsko, 
kazensko). 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV in POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 66 (42 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj) 
 
Število ur samostojnega dela: 54  
 


