Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P19: NAČRTOVANJE VARNOSTI (NVA)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
NAČRTOVANJE VARNOSTI (NVA)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 razvijanje sposobnosti za načrtovanje varnosti,
 ustvarjanje znanj za samostojno pripravo načrtov varovanja,
 razvijanje sposobnosti kompleksnega povezovanja znanj z različnih področjih varnosti,
 poznavanje različnih načinov načrtovanja varnosti,
 razumevanje pomena načrtovanja varnosti,
 poznvanje sistemov tehničnega varovanja in mehanskih naprav za varovanje.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 razumevanje in uporaba predpisov na področju varnosti,
 izvajanje načel, predpisov in veljavnih standardov za načrtovanje varnosti,
 prepoznavanje elementov, ki vplivajo na varnost objekta,
 izdelovanje ocen stopnje tveganja,
 uporaba predpisanih sredstev in opreme za načrtovanje varnosti,
 sodelovanje pri načrtovanju ukrepov za zagotavljanje varnosti v različnih organizacijah, državnih organih,
lokalnih skupnostih ter pri načrtovanju izvedb različnih varnostnih dogodkov.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Odgovornost za zagotavljanje varnosti
spozna temeljne strateške dokumente za
zagotavljanja varnosti v RS (resolucije in
nacionalne programe),
 pozna temeljne strateške dokumente in obvlada
pravne podlage za delovanje posameznih
organov,
 pozna organiziranost in pristojnosti Policije in
Občinskih redarstev.
Sestavine za izdelavo ocene ogroženosti

 loči pristojnosti Vlade RS, Sveta za nacionalno
varnost, državnih organov pri zagotavljanju varnosti,
lokalnih skupnosti in drugih subjektov,
 razlikuje pristojnosti med posameznimi subjekti, ki
zagotavljajo notranjo varnost.







razume pomen preventive pri zagotavljanju in
načrtovanju varnosti,
obvlada sestavine za izdelavo ocene
ogroženosti za posamezen varovan objekt
(državni organ, podjetje, gostinski lokal, objekt
kritične infrastrukture, športne in druge
prireditve itd.).




Matrike ocen ogroženosti
 Pozna različne metode oziroma matrike ocen
ogroženosti za načrtovanje varnosti.

zbira in analizira varnostno pomembne podatke za
pripravo ocene ogroženosti in ocene stopnje
tveganja
presodi, katera pravna podlaga je temelj za pripravo
načrta varovanja v različnih objektih,
pripravi oceno ogroženosti in oceno stopnje
tveganja ter na podlagi tega načrt varovanja za
različne varovane objekte (objekt kritične
infrastrukture, državnega organa, gospodarske
družbe, podjetja, itd.)
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Pozna razlike med:
ocena ogroženosti,
ocena stopnje tveganj,
analiza tveganj,
program varovanja.


-

Pozna različne končne izdelke:
Varnostna politika
Varnostna kultura
Projekt za izvedbo sistemov tehničnega
varovanja,
Načrt fizičnega varovanja,
Načrt tehničnega varovanja,
Načrt mehanskega varovanja,
Načrt varovanja v skladu s tajnimi podatki,,
Načrt varovanja,
Navodila za delo varnostne službe.

-



Načrt varovanja varovanih oseb
 seznani se s pomenom sodelovanja s policijo,
 opiše značilnosti nevarnih okoliščin in nevarnih
predmetov,
 pozna možne nevarnosti na varovanem območju,
 pozna pristojnosti posameznih organov in služb ter
sodeluje z njimi pri varovanju prireditev,
 pozna predpise o načrtovanju varnostno
nadzornih centrov,
pozna pomen in pristojnosti varnostno nadzornega
centra, OKC, Centra za obveščanje.

Pripravi oceno ogroženosti in oceno stopnje
tveganja ter na podlagi tega načrt varovanja za
različne dogodke (prevoz denarja ali
vrednostnih predmetov, javne prireditve,
prireditve v gostinskem lokalu, itd.).

Izdela oceno ogroženosti osebe, ki upošteva naslednja
izhodišča:
 posebnosti območja, kjer varovana oseba biva,
 fizično in tehnično varovanje varovanega objekta,
 identificira kritična mesta in situacije, sumljiva stanja
in spremembe na varovanih območjih, objektih in
premoženju,
 način pristopa na varovano območje ob izvajanju
varnostne intervencije po intervencijski poti,
 prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih,
 izbere optimalno varne transportne poti za varovano
osebo na podlagi ogledov,
 predvidi evakuacijske poti in določi varen prostor,







prepozna posebnosti in spremembe na varovanem
območju ali objektu,
preveri in predstavi varnostno pomembne podatke,
preveri prometne in hidrometeorološke informacije,
izdela in predstavi oceno ogroženosti osebe,
predlaga optimalno varne transportne poti ter izbor
utemelji,
predlaga evakuacijske poti in določi varen prostor
ter izbor utemelji,



obvlada osnove predpisa o načrtovanju
varnostno nadzornih centrov,
vzpostavi komunikacijo z VNC, OKC in Centrom
za obveščanje v skladu s potrebo dogodka.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (32 ur predavanj, 26 ur seminarskih vaj)
število ur samostojnega dela: 90
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