Višješolski študijski program: VAROVANJE 2010
Predmet P13: Organizacija prevozov, intervencij in varovanja javnih zbiranj (PIZ)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
ORGANIZACIJA PREVOZOV, INTERVENCIJ IN VAROVANJA JAVNIH ZBIRANJ (PIZ)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 poznavanje in razumevanje izpolnjevanja zakonskih pogojev za opravljanje prevozov,
 zavedanje pomembnosti izdelave načrtov prevoza,
 razumevanje pomena opremljenosti vozil in nalog varnostnega osebja,
 ločevanje pojmov med prenosom in prevozom vrednostnih pošiljk,
 zavedanje pomembnosti nadzorov nad opravljanjem prevozov,
 razumevane uporabe praktičnih postopkov pred, med in po izvajanju interveniranja,
 poznavanje področja opravljanja intervencij varnostnikov,
 zavedanje pomena uporabe tehničnih sredstev v sistemu interveniranja v povezavi z varovanjem ljudi in
premoženja,
 poznavanje načina varovanja javnih zbiranj in športnih prireditev,
 poznavanje praktičnih postopkov pri varovanju javnih zbiranj,
 razumevanje psihologije delovanja množic in poznavanje najpogostejših oblik nasilja na javnih ali športnih
prireditvah.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 izvajanje aktivnosti, ki so pomembne pred opravljanjem prevozov,
 vzdrževanje in izdelava načrtov za opravljanje prevozov,
 organiziranje usposabljanja varnostnega osebja, ki opravlja prevoze,
 analiziranje izvedbe prevozov ob kriznih situacijah,
 izvajanje aktivnosti pri izdelavi načrta varovanja javnih zbiranj,
 organiziranje varovanja javnih zbiranj,
 delovanje z drugimi subjekti, ki so odgovorni za varovanje javnih zbiranj,
 analiziranje izvedb varovanja javnih zbiranj in intervencije ter izdelava poročil,
 ocenjevanje uporabe ukrepov varnostnikov pri varovanju javnih zbiranj in intervenciji.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

JAVNA ZBIRANJA






pozna predpise , standarde in zahteve na področju
varovanja javnih pripreditev
pozna postopek pridobitve dovoljenja za javne
shode in javne prireditve,
pozna strukturo zavezancev, ki morajo organizirati
službo varovanja na javnih prireditvah,
pozna pomen in specifiko varovanja nočnih lokalov,
pozna način sodelovanja z drugimi subjekti, ki

upošteva predpise in standarde in zahteve na področju
varovanja javnih prireditev,
izdela oceno stopnje tveganja javne prireditve,
pri izdelavi stopnje tveganja sodeluje z drugimi subjekti, ki
mu nudijo podatke,
izdela načrt varovanja javnih prireditev in nočnih lokalov,
pri načrtovanju varovanja sodeluje z drugimi subjekti, ki so
odgovorni za varovanje,
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:











sodelujejo pri varovanju javnih prireditev
(organizator, vodja javnega zbiranja, policija, gasilci,
služba prve pomoči, pristojni inšpekcijski organi),
pozna zakonske določbe glede mladoletnih oseb in
Zakona o varstvu javnega reda in miru in se seznani
s primeri kršitev,
pozna naloge in dolžnosti lastnika lokala oziroma
organizatorja javne prireditve,
loči kaj je vandalizem in kaj huliganstvo,
prepozna okoliščine, ki vplivajo na oceno stopnje
tveganja,
pozna obvezne elemente, ki jih vsebuje načrt
varovanja,
pozna pogoje za zagotavljanje minimalnega obsega
varovanja javne prireditve,
opiše tehnično opremo, ki se uporablja pri varovanju
javnih prireditev,
pozna minimalne tehnične pogoje za opremo
videonadzora,
loči naloge reditelja na javnem shodu oziroma
prireditvi od ukrepov in dolžnosti varnostnika.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
načrtuje delovna mesta varovanja s potrebnim številom
varnostnikov,
načrtuje naloge in postopke službe varovanja za
posamezno delovno mesto,
vodi varnostno osebje pri varovanju javnih prireditev,
načrtuje ukrepanje in usmerja delo v primerih vandalizma,
huliganstva in množične kršitve javnega reda,
oceni situacijo in pozna postopek zahteve po pomoči,
analizira izvedbo varovanja in postopke varnostnikov,
načrtuje in analizira uporabo tehnične opreme, ki se
uporablja pri varovanju javnih prireditev,
določi razporeditev varnostnikov na varnostna mesta,
analizira tehnične podatke video nadzornega sistema.











PREVOZ DENARJA













pozna predpise, standarde in zahteve na področju
prevozov denarja in vrednostnih pošiljk
loči vrste vozil in tehnično opremljenost glede na
razred varovane pošiljke,
pozna osebno zaščitno opremo varnostnikov glede
na vrednostni razred varovane pošiljke,
loči razrede varovane pošiljke po prevoznem
sredstvu glede na protivrednosti varovane pošiljke,
pozna tveganja, ki nastajajo pri prevozu in prenosu
varovane pošiljke,
pozna varnostne ukrepe za varovanje vrednostnih
pošiljk,
pozna postopke prevzema in predaje vrednostnih
pošiljk,
loči načrt prevoza v obliki delovnega naloga od
operativnega načrta ravnanja varnostnikov,
pozna tehnične karakteristike prirejenega kovčka za
prenos vrednostne pošiljke,
pozna komunikacijske in nadzorne sisteme,
pozna vrste zaščit, evidentiranja in evidenc
varovanih pošiljk.

upošteva predpise, standarde in zahteve na področju
prevozov denarja in vrednostnih pošiljk,
izdela oceno stopnje ogroženosti in predvidi tveganja pri
prevozu in prenosu varovane pošiljke,
pripravi ukrepe za zmanjšanje nevarnosti, ki izvirajo iz
ocene ogroženosti,
izdela načrt prevoza v obliki delovnega naloga in operativni
načrt ravnanja varnostnikov pri prenosu in prevozu
varovane pošiljke,
uporablja osebna zaščitna sredstva pri prevozu in prenosu
vrednostnih pošiljk,
izdela načrt za varen prevoz denarja in vrednostnih pošiljk,
zna izvesti tedenski interni nadzor nad spoštovanjem
zakonskih aktov in internih navodil,
izdela poročilo o izvedenem internem tedenskem nadzoru,
uporablja komunikacijske in nadzorne sisteme za
spremljanje gibanja vozil,
uporablja varnostni kovček pri prenosu vrednostne pošiljke,
presodi pravilnost zaščite vrednostne pošiljke,
evidentira in vodi evidence vrednostnih pošiljk.














INTERVENCIJA



pozna pravne podlage, namen, dolžnost, vrste in
posebnosti opravljanja intervencij,
pozna pravice in dolžnosti lastnika varovanega
objekta ali varovanega območja (pogodba),

uporablja strokovno znanje in predpise,
upošteva zahteve na področju opravljanja intervencij,
izdela načrt varovanja za izvajanje intervencije na
varovanem objektu ali območju,
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:









loči vrste intervencij glede na zakonska določila,
pozna varnostne postopke, ki se izvajajo pred, med
in po intervenciji,
zna rokovati z vgrajenimi sistemi tehničnega
varovanja,
pozna vrste komunikacijskih sredstev,
loči različne postopke interveniranja glede na vrste
alarmov (vlom, rop, požar in drugi),
pozna prve nujne ukrepe, ki jih mora izvesti na kraju
kaznivega dejanja in ve kdaj ga lahko spremeni,
pozna način sodelovanja z drugimi subjekti na kraju
intervencije (lastnik, policija, gasilci, drugi),
pozna vsebino poročila o dogodku.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
ve kaj so kazniva dejanja in kakšni so prvi nujni ukrepi
varnostnika na kraju kaznivega dejanja,
zakonito, strokovno in sorazmerno z grozečo nevarnostjo
izvaja posamezne ukrepe varnostnika, pri tem pa spoštuje
človekove pravice in svoboščine,
loči ukrepe interveniranja glede na vrsto sproženega
alarma,
uporablja navodila za rokovanje s sistemi tehničnega
varovanja,
zna oceniti stopnjo nevarnosti izvedbe intervencije in ve,
kdaj mora zaprositi za pomoč,
uporablja različna komunikacijska sredstva,
zna pravočasno in pravilno obveščati pristojne o poteku
intervencije in posebnostih,
oceni napisano poročilo o opravljeni intervenciji ter oceni
poročilo o uporabi ukrepov varnostnika.










5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 76 (40 ur predavanj, 36 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela študentov: 74
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