
PRILOGA  
 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNOSTNIKA TELESNEGA 

STRAŽARJA 

 

1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 
 
 
2. IME POKLICNEGA STANDARDA 
 
Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 
 
 
3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

  
Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na 

podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in predpisov, ki urejajo 

zasebno varovanje. 

 

4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA 
IZVAJANJE 
 

4.1 Usposabljanje traja 130 ur.  

4.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 399 točk.  

4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi 

predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 

 

5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 

Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, ki so 

določene z veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za 

nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka. 

 

 

 

 



6. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA STROKOVNEGA 

USPOSABLJANJA 

 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
ŠTEVILO UR 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO  

UR 
 

Teorija 
 

Praktično delo 

 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja 

 
4 

 
/ 
 

 
4 
 

 
Ukrepi in druga sredstva ter 
dolžnosti varnostnikov telesnih 
stražarjev 
 
Človekove pravice in temeljne 
svoboščine 
 
Uporaba ukrepov in drugih 
sredstev varnostnika telesnega 
stražarja 
 
Praktični postopek izvajanja 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika telesnega stražarja 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
5 

 
 
 

/ 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
5 
 
 
 

10 
 

 
22 

 
Načrtovanje varovanja oseb s 
predhodnimi opravili 
 
Splošne naloge 
 
Ocena stanja ogroženosti 
 
Predhodnica 
 
Načrtovanje poti 

 
 
 
 
4 

 
2 
 
3 
 
3 

 

 
 
 

 
/ 
 
2 
 
5 
 
5 
 

 
24 

 
Taktika varovanja varovanih 
oseb 
 
Splošne naloge 
 
Rezidenčno varovanje 
 
Osebno spremstvo 
 
Uporaba prevoznih sredstev 
 

 
 
 
 
4 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 
 
 
4 
 
2 
 
7 
 
6 

 
 

32 
 

 
Oborožitev, varno rokovanje z 
orožjem in streljanje 
 

 
6 

 
16 

 
22 

 



 
Prva pomoč 

 
6 

 
6 

 

12 

 
Komunikacija 

 
8 

 
6 

 
14 

 

 

7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 

Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in 

metode dela: skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava, diskusija in preučevanje 

primerov (študija primera). 

Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: individualno 

delo, skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje, simuliranje dogodkov in 

demonstracija praktičnih postopkov. 

 

8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

 

 
NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 4 URE  
 

 

 Pomen in vloga zasebnega varovanja v nacionalnovarnostnem sistemu in pogoji za 

opravljanje zasebnega varovanja 

 Predpisi, ki urejajo področje zasebnega varovanja: oblike zasebnega varovanja, 

pomen izrazov (varnostno osebje, varnostnik, varnostnik telesni stražar, varnostni 

menedžer, varovano območje ...) in dejavnosti nezdružljive z zasebnim varovanje 

(poudarek na prikritih preiskovalnih ukrepih in posebnih oblikah pridobivanja podatkov 

v povezavi s taktiko in metodiko varovanja oseb) 

 Osnove kriminalistike (zavarovanje kraja, spreminjanje kraja kaznivega dejanja in 

zavarovanje sledi) 

 Osnove kazenskega prava in prava o prekrških (obravnava nekaterih kazenskopravnih 

institutov, kot sta silobran in skrajna sila ter najpogostejših prekrškov s področja 

javnega reda in miru v povezavi z delom varnostnika telesnega stražarja) 

 Predpisi o varstvu osebnih podatkov (evidenca vstopa/izstopa, evidenca videonadzora 

in evidence, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja zasebno varovanje) ter varovanje 

poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov 

 Osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu  

 
 
 



 

UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKOV TELESNIH 

STRAŽARJEV – 22 UR  

 

Človekove pravice in temeljne svoboščine 

Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin:  
 človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so zagotovljene z mednarodnimi 

konvencijami in ustavo (nedotakljivost življenja, prepoved mučenja in nečloveškega ali 

ponižujočega ravnanja, varstvo osebne svobode, svobode gibanja, človekove 

osebnosti in dostojanstva, pravic zasebnosti ter osebnih podatkov)  

 sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih 

pravic, informacijski pooblaščenec …) 

 načela, ki urejajo varovanje človekovih pravic in svoboščin pri uporabi ukrepov in 

drugih sredstev varnostnika 

 človekove pravice in temeljne svoboščine, v katere lahko varnostnik poseže z uporabo 

ukrepov in drugih sredstev 

Etika varnostnika telesnega stražarja pri varovanju oseb: 
 temeljne vrline varnostnika telesnega stražarja  

 pomen profesionalnega pristopa v povezavi z načeli humanosti in spoštovanja 

različnosti ter dobrih poslovnih običajev 

 
Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika telesnega stražarja  
 
Načela in pravila pri izvajanju ukrepov in drugih sredstev varnostnika: 

 pomen načela zakonitosti, sorazmernosti, humanosti, enakega obravnavanja občanov, 
strokovnosti, upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter etičnosti 

 ravnanje ob silobranu in skrajni sili v povezavi z ukrepi in drugimi sredstvi 

 oblike fizične sile 

 razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom  
 
Dolžnosti pri izvajanju ukrepov in drugih sredstev varnostnika:  

 ukrepi, ki se ne smejo uporabiti zoper uradne osebe 

 obveščanje in poročanje o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev varnostnika  

 priprava podatkov za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika 

 imeti pri sebi službeno izkaznico in poznati z njo povezane pravice in dolžnosti 

 dolžnosti varnostnika telesnega stražarja povezane z izvajanjem nalog v civilni obleki  

 varovanje osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti 

 obveščanje varnostno-nadzornega centra, policije in centra za obveščanje 

 obveščanje pristojnega organa, da je bilo storjeno kaznivo dejanje 

 zavarovanje kraja kaznivega dejanja 

 omejitve pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika 

 dolžnosti ob uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika, ko je potrebno poročanje 

ter pristojnosti in dolžnosti varnostnika telesnega stražarja ob poročanju policijski 

postaji 

Uporaba ukrepov varnostnika:  

 opozorilo 

 ustna odredba 

 ugotavljanje istovetnosti 



 površinski pregled vrhnjih oblačil, prtljage, vozila in tovora 

 preprečitev vstopa na varovano območje 

 zadržanje 

 fizična sila  

 sredstva za vklepanje in vezanje 
 
Uporaba drugih sredstev varnostnika: 

 plinski razpršilec 

 službeni pes  

 strelno orožje 

 

Praktični postopek izvajanja ukrepov in drugih sredstev varnostnika telesnega 

stražarja 

Izvede se lahko v telovadnici in drugih ustreznih prostorih ali v realnih okoljih.  

Sestava varnostnega postopka: 

 odločitev 

 začetek 

 potek 

 zaključek 
 

Varnostni trikotnik: 

 varna razdalja 

 drža rok in telesa 

 gibanje v varnostnem trikotniku in pozornost na položaj varovane osebe  
 

Uporaba ukrepov varnostnika: 

 postopek izvedbe opozorila 

 postopek izvedbe ustne odredbe ali zahteve 

 postopek izvedbe ugotavljanja istovetnosti 

 postopek izvedbe površinskega pregleda (vrhnjih oblačil M/Ž, prtljage, vozila in tovora), 
ko je treba pridobiti soglasje 

 postopek izvedbe površinskega pregleda, ko ni dano soglasje 
 postopek preprečitve vstopa na varovano območje: 

 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo) 

 z milejšo obliko uporabe fizične sile 

 s stopnjevanjem fizične sile 
 postopek zadržanja osebe na varovanem območju: 

 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo) 

 z uporabo fizične sile 
 postopek uporabe fizične sile: 

 za izvršitev zakonite naloge (pasivno ali aktivno upiranje osebe) 

 za preprečitev napada na varovano osebo ali nase (poudarek na obrambi pred 
napadi na varovano osebo) 

 postopek uporabe sredstev za vklepanje in vezanje: 

 postopek (tehnično-strokovna izvedba) vklepanja in odklepanja rok s togimi ali 
gibnimi lisicami 

 postopek vezanja rok z eno ali dvema plastičnima zategama 

 postopek vezanja rok s priročnimi sredstvi (vrvica, pas, lepilni trak …) 

 postopek vezanja nog s plastično zatego ali priročnimi sredstvi (dopustno v 
skrajnem primeru) 



 

 

NAČRTOVANJE VAROVANJA OSEB S PREDHODNIMI OPRAVILI – 24 UR  

 

Splošne naloge  

 Seznanitev z lokacijami in izdelava seznama telefonskih številk nujne medicinske 

pomoči in vseh mest, na katerih bi lahko v primeru napada dobili pomoč (policijske 

postaje, vojašnice…), na območju, kjer se bo zadrževala oseba 

 Seznanitev z udeleženci varovanja  

 Priprava varnega okolja, v katerem se zadržuje oziroma se bo zadrževala varovana 

oseba (javni nastopi, hoteli …) 

 Načrtovanje in priprava vsega potrebnega za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za 

varovano osebo   

 Izdelava ocene tveganj, pri čemer se upoštevata ocena ogroženosti varovane osebe, 

varovanih objektov in območij ter stanje varnosti in pričakovanih in nepričakovanih 

dogodkov  

 Izdelava načrta varovanja na podlagi ocene ogroženosti in ocene tveganja 

 Usklajevanje aktivnosti ter zahtev varovane osebe z načrtom varovanja 

 Upoštevanje dokumentov za izvajanje varovanja (ocena ogroženosti osebe, ocena 

tveganja, načrt varovanja in načrt fizičnega varovanja) 

 Usklajevanje aktivnosti s poročilom o operativni predhodnici ali drugim dokumentom 

(opomnik, delovna navodila ipd.), če načrt varovanja ni izdelan 

 Priprava poročila o delu in poročanje o nastalih materialnih stroških varovanja 

 

 
Ocena stanja ogroženosti  
 
 Način zbiranja podatkov o varovani osebi in njenih bližnjih, ki bi lahko vplivali na varnost 

varovanih (zdravstveno stanje, alergije, posebne potrebe …) 

 Intervju z varovano osebo (obrazec) 

 Priprava dnevnega protokola (obrazec) 

 Seznanitev z udeleženci varovanja (odgovorne osebe, policija, reševalne službe, 

tehnično osebje, druge varnostne službe …) 

 Zbiranje podatkov o potencialni nevarnosti in ugotovitev stopnje ogroženosti glede na 

varovano osebo in lokacijo zadrževanja 

 Določitev stopnje ogroženosti in uskladitev nujnih ukrepov glede na stopnjo ogroženosti 

 

Predhodnica  

 Pregled lokacij in mest, na katerih se bo zadrževala varovana oseba (javni nastopi, 

hoteli …) 

 Pridobivanje informacij o varnostnem, higienskem in sanitarnem stanju objekta in 

okoliša, v katerem bo prebivala ali se zadrževala varovana oseba 

 Seznanitev z načrtom zgradbe, v kateri se bo zadrževala varovana oseba in izvedba 

preventivnega pregleda zgradbe (prostorov in okolice, v katerih se bo zadrževala  

varovana oseba) 

 Izbira evakuacijske poti in določitev varnega prostora ter v sodelovanju s pristojnimi 

službami določitev časa, oblike in obsega prihoda pomoči 



 Določitev točke vstopa varovane osebe v vozilo in zgradbo oziroma izstopa ter določitev 

postopkov ob morebitnem napadu na varovane osebe v času vstopa/izstopa 

 Izbira sredstev, ki bodo potrebna pri varovanju  

 Sodelovanje s pristojnimi organi  

 Izdelava poročila o izvedeni operativni predhodnici 

 

Načrtovanje poti  

 Izbira ustreznega prevoznega sredstva (privatno ali javno) 

 Izbira najbolj varne primarne in alternativne transportne poti za varovano osebo  

 Vrednotenje prometnih in hidrometeoroloških informacije z vidika izvajanja varovanja 

osebe 

 Uporaba tehničnih sredstev (GPS, daljinomer, fotoaparat, zemljevid, kompas …) 

 Prepoznava varnostno pomembnih točk, odkrivanje nevarnih mest in določitev 

postopkov ob morebitnem napadu na varovano osebo na teh lokacijah (scenariji) 

 Poznavanje tehničnih značilnosti varnostnih vozil, vključenih v varovanje varovane 

osebe 

 Priprava načrta poti 

 

 

TAKTIKA VAROVANJA VAROVANIH OSEB – 32 UR  

 

Splošne naloge  

 Vzdrževanje, preverjanje in uporaba komunikacijskih sredstev 

 Vzdrževanje, preverjanje in uporaba zaščitnih sredstev 

 Vzdrževanje in preverjanje orožja 

 Vzdrževanje in preverjanje tehničnega stanja prevoznih sredstev 

 Predvidevanje potrebnih sredstev glede na vremenske in krajevne razmere 

 Poznavanje različnih vlog varnostnikov telesnih stražarjev pri varovanju varovanih oseb 

(vodja, namestnik vodje, osebni varnostnik, varnostna predhodnica, varnostnik voznik, 

rezidenčno varovanje, bolničar in zaščitno spremstvo) 

 Razlika med naročnikom varovanja in varovano osebo 

 Razlika med uspešnim in neuspešnim varovanjem varovane osebe 

 Taktika varovanja varovanih oseb 

 Osnove protokola in bontona 

 Osnove sledenja  

 Prepoznavanje nevarnih okoliščin in nevarnih predmetov 

 Uporaba kod za preverjanje istovetnosti 

 Priprava operativnega sestanka varnostnega osebja pred izvedbo varovanja 

 Osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov ter postopek pri 

njihovem odkritju  

 Vloga drugega varnostnega osebja in pristojnih organov pri varovanju oseb 

 Izvedba varnostne predhodnice  

 Priprava operativnega sestanka varnostnega osebja po izvedbi varovanja 

 Varnostni napotki in pravila za varovano osebo (varnostna priporočila) 

 Priprava na potovanje (vozovnice, vize, denarne valute in prtljaga) 

 Ukrepanje ob ugrabitvi in zajetju  

 Posebnosti dela telesnega stražarja v tujini (delovno dovoljenje, orožje, zveze ...) 



 

Rezidenčno varovanje  

 Uporaba sredstev za izvajanje pregleda (detektor kovin, detektorska vrata, endoskopska 

kamera, iskalnik frekvenc …) 

 Pregled pošiljk in prtljage (darila, poštne pošiljke, osebna prtljaga ...) 

 Površinski pregled oseb ob vstopu na varovano območje 

 Izvedba preventivnega varnostnega pregleda objekta, v katerem se bo zadrževala 

varovana oseba (pregled prostora) 

 Akreditacijski postopek 

 Uporaba videonadzornega sistema 

 Uporaba tehničnega varovanja 

 Izvajanje obhodne službe 

 

Osebno spremstvo  

 Poznavanje taktike varovanja oseb (varovano osebo varuje med hojo, prevozom, 

športnimi aktivnostmi, v zaprtih objektih …) 

 Poznavanje formacij zaščitnega spremstva 

 Poznavanje postopkov pri vstopu varovane osebe v vozilo in izstopu iz njega 

 Zaščita varovane osebe pred napadom in nevarnostmi (zdrsom, padcem, zastrupitvami, 

naravnimi nesrečami …)  in zagotovitev varnega umika iz ogrožajočih situacij 

 Način dajanja navodil in ukazov varovani osebi v tveganih situacijah 

 Presoja resnosti napada, prepoznavanje nevarnosti ali grožnje varovani osebi in 

ustrezno ukrepanje 

 Zaščita varovane osebe z zaščitnimi sredstvi (balistično pokrivalo, balistični kovček …) 

 Prikrito in odkrito izvajanje osebnega varovanja 

 Vizualno nadziranje osebe in okolice 

 

Uporaba prevoznih sredstev  

 Postopek izbire ustreznega prevoznega sredstva in postopek izbire ustreznega 

motornega vozila glede na čas in lokacijo 

 Izvedba preventivnega varnostnega pregleda prevoznih sredstev, ki bodo sodelovala v 

varnostni koloni 

 Priprava vse potrebne opreme za vozilo, ki bo sodelovalo v varnostni koloni 

 Glavno vozilo in spremljevalna vozila 

 Prepoznavanje neznane elektronske naprave, sredstev za diskreditacijo ali sabotažo na 

vozilu in predmetov, ki bi lahko bili improvizirane eksplozivne naprave 

 Poznavanje posebnosti javnega in osebnega prevoza varovane osebe 

 Ravnanje v skladu z načrtom primarne in sekundarnih poti 

 Poznavanje nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila 

 Poznavanje pravil vožnje v varnostni koloni 

 Posebne tehnike vožnje (varnostna, obrambna in napadalna vožnja) 

 Upoštevanje taktike izbire ustrezne poti ob dnevni rutini  

 Varovanje prevoznega sredstva med odsotnostjo varovane osebe 

 
 
 
 



 
OBOROŽITEV, VARNO ROKOVANJE Z OROŽJEM IN STRELJANJE – 22 UR  

 

 Osnove predpisov, ki urejajo področje orožja (posest, nošenje in hramba orožja) 

 Vzdrževanje in pregled orožja 

 Osnove ostrostrelskih veščin in postopki ob odkritju grožnje varovani osebi 

 Obvladanje uporabe strelnega orožja v skladu s taktiko osebnega varovanja 

 Uporaba strelnega orožja ob napadu na varovano osebo 

 Evakuacija varovane osebe v strelskem napadu 

 Evakuacija ranjene varovane osebe oziroma sodelavca v strelskem napadu 

 Ravnaje ob zasedi v formaciji peš 

 Ravnanje ob zasedi z vozili 

 
 

 
PRVA POMOČ – 12 UR   

 
 Organizacija prve pomoči na varovanem območju 
 Ukrepi prve pomoči in naloge varnostnika telesnega stražarja pri izvajanju prve pomoči 
 Ugotavljanje osnovnih življenjskih funkcij 
 Izvedba temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok z uporabo zunanjega 

avtomatičnega defibrilatorja (AED) ali brez njega 
 Položaji in prenos poškodovanca oziroma pacienta  
 Prepoznavanje stanj, nudenje prve pomoči osebi in izvajanje ukrepov v primeru:  

 nezavesti 
 hude nenadne bolečine v prsih 
 možganske kapi 
 znakov izraženega šoka 
 epileptičnega napada 
 hude alergijske reakcije 
 tujka v dihalnih poteh 
 težkega dihanja 
 predoziranja in zastrupitve z alkoholom  
 hujše krvavitve 
 šoka 
 zloma 
 poškodbe glave in hrbtenice 
 strelne poškodbe 
 opekline in zastrupitve s plini 
 potrebe po oživljanju 

 

 

 

KOMUNIKACIJA – 14 UR  

 Poslanstvo in posebne poklicne kompetence varnostnika telesnega stražarja 
 Tehnike, metode in načini komuniciranja ter vrste komunikacije 
 Posebne tehnike komuniciranja in kodni jezik 



 Komunikacija po sistemu zvez 
 Elementi učinkovite komunikacije 
 Vloga družbenih omrežij 
 Strokovno komuniciranje in uporaba strokovne terminologije  
 Vloga in pomen stika ter čutne ostrine 
 Govorica telesa 
 Komunikacija z naročniki, njihovimi zaposlenimi in strankami  
 Komunikacija z varnostnim osebjem  
 Komunikacija s pristojnimi organi in drugimi institucijami (policija, tožilstvo, sodstvo, 

inšpekcijska služba, občinsko redarstvo, gasilci, reševalci …)   
 Pomen ustrezne osebne naravnanosti, profesionalnosti pri opravljanju svojega dela in 

osebne kontrole v kritičnih situacijah  
 Pomen pozitivne in konstruktivne komunikacije v konfliktnih situacijah 
 Prepoznavanje potencialnih konfliktnih situacij 
 Dejavniki, ki lahko sprožijo ali zavrejo agresiven odziv posameznika  
 Komunikacija v konfliktnih in čustvenih situacijah  

 

 

 

9. MATERIALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ORGANIZATOR 

STROKOVNEGA USPOSABLJANJA  

 

Prostor, v katerem se izvaja usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora 

zagotavljati najmanj 2 m² delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo 

za vsakega kandidata in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter 

opremljena z avdiovizualnimi pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja 

(računalnik s projektorjem, listna tabla …).  

Za izvedbo posameznega usposabljanja morajo biti zagotovljeni naslednji materialni pogoji: 
 
 površine za urjenje praktičnih postopkov in izvedbo integriranih vaj (telovadnica, poligon, 

igrišče ali druge primerljive površine), 
 katalogi in pripomočki prisluškovalnih in eksplozivnih naprav ter orožja, 
 osebni avtomobil z najmanj štirimi vrati, 
 neprebojni jopič, 
 komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja, slušalke …), 
 potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij, 
 pripomočki za vadbo veščin (gumijasti noži, palice, imitacija pištole, sredstva za 

vklepanje in vezanje ter priročna sredstva za vezanje, ročni detektor kovin …),  
 strelišče za uporabo kratkocevnega orožja, 
 avtopoligon ali drug ustrezen prostor, v katerem je mogoče izvajati taktične manevre z 

vozili, 
 zunanji avtomatični defibrilator – demonstracijski, 
 lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja, 
 oprema za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom.  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, ki so določeni v veljavnem katalogu strokovnih 

znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna 

stražarka.  

 



10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 
10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 

Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti 

strokovnega usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.  

 
10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 

Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in 

potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne 

poklicne kvalifikacije.  

 

11.  PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami. 

 

12.  KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA 

STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 

 

IZVAJALEC 

VSEBINSKEGA 

SKLOPA 

 

KADROVSKA ZAHTEVA ZA 

IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA 

 

VSEBINSKI SKLOP 

 

Predavatelj 

 

 

 

 

 

Najmanj visokošolska izobrazba
* 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

področju zasebnega varovanja ali dela 

ministrstva, pristojnega za notranje 

zadeve, od tega najmanj dve leti delovnih 

izkušenj na strokovnem področju 

vsebinskega sklopa 

 

Taktika varovanja varovanih oseb 

Načrtovanje varovanja oseb s 

predhodnimi opravili 

 

Najmanj visokošolska izobrazba
* 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

področju zasebnega varovanja ali dela 

ministrstva, pristojnega za notranje 

zadeve 

 

Normativna ureditev zasebnega 

varovanja 

Ukrepi in druga sredstva ter 

dolžnosti varnostnikov telesnih 

stražarjev 

 

Najmanj visokošolska izobrazba
* 

 

Prva pomoč 



Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

strokovnem področju vsebinskega sklopa 

Komunikacija  

 

Najmanj visokošolska izobrazba tehnične 

ali naravoslovne smeri
*
 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 

Oborožitev, varno rokovanje z 

orožjem in streljanje 

 

Predavatelj 

praktičnega pouka 

 

Najmanj srednješolska izobrazba 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

strokovnem področju vsebinskega sklopa 

z znanjem praktičnega postopka in 

borilnih veščin (jiu-jitsu, judo ali karate) 

 

 

Ukrepi in druga sredstva ter 

dolžnosti varnostnikov telesnih 

stražarjev 

 

Najmanj srednješolska izobrazba
 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 

strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 

Načrtovanje varovanja oseb s 

predhodnimi opravili 

Taktika varovanja varovanih oseb 

Oborožitev, varno rokovanje z 

orožjem in streljanje 

Prva pomoč  

Komunikacija  

 

* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj  izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 

prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 

stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 

januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. 

raven. 

 

13.  LITERATURA  

Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda 

kandidatom. 


