
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Obvladovanje nevarnosti in zmanjševanje tveganj v 

izobraževalnih ustanovah 

Področje TEHNIKA 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Šolski center Kranj, Kidričeva 55, Kranj 

Branko Božnik, varnostni menedžer 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program omogoča usposabljanje pedagoškega osebja za 

analizo, načrtovanje in sodelovanje pri varovanju in delu 

varnostnega osebja v posamezni ustanovi. Pedagoško osebje 

se usposobi za seznanitev z oblikami in načini zasebnega 

varovanja ter kompetencami varnostnega osebja, ki lahko 

optimalno zagotovi varovanje samo v sodelovanju z 

naročnikom in zaposlenimi pedagoškimi sodelavci. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Pedagoškim delavcem primanjkuje specifičnega znanja in 
informacij za učinkovito reševanje problematičnih situacij 
oziroma za samo preventivno delo, zaznavanje varnostnih 
tveganj. 
Udeleženci v programu spoznajo pomen kritičnega 
razmišljanja in pomen njihove vloge v procesu zmanjševanja 
varnostnih tveganj. 
Daje jim tudi širši vpogled v interdisciplinarnost vloge 
pedagoškega delavca. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

 

Program je namenjen pedagoškim delavcem osnovnih in 

srednjih šol ter strokovnim pedagoškim delavcem drugih 

izobraževalnih ustanov dijaški domovi...itd. ter odgovornim pri 

imetnikih licenc.) 

Pogoji za vključitev v 

program 
(v skladu z razpisom) 

Program je namenjen zaposlenim osebam. Izpolnjevanje tega 
pogoja bomo preverili s potrdilom delodajalca. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

 

Cilj programa je prepoznavanje, ocenjevanje in učinkovito 
obvladovanje nevarnosti ter zmanjšanje tveganj na relaciji 
naročnik-izvajalec, kar v končni fazi pripomore tudi k 
zmanjšanju stroškov za varovanje. 

Obseg programa (skupno št. ur) 55 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

Teoretični del (št. ur) 25 ur - - - 

Praktični del (št. ur) 30 ur -  - 



 

 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

- - - 

Pogoji za končanje 

programa 

Vsaj 80 % prisotnost v programu 

Reševanje konkretnih varnostnih primerov : vsak udeleženec 

za analizo pripravi svoj primer iz prakse v kratkem pisnem 

izdelku (največ 5 strani) . 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa -Analiza, načrtovanje, sodelovanje pri načrtovanju varovanja in 

delo varnostnega osebja; 

-vloga pedagoškega kadra pri obvladovanju nevarnosti in 

zmanjševanju tveganj; 

-učinkovita interna komunikacija; 

-zakonodaja in varstvo človekovih pravic; 

-praktična analiza in reševanje primerov. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Načrtovanje in sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih 

sistemov varovanja. 

Sposobnost vključevanja v proces učinkovitega reševanja 

varnostnih situacij s ciljem zmanjšanja tveganj, pa tudi 

zmanjšanja stroškov za varovanje. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec zna zbrati in interpretirati pomembne informacije, 

sodeluje pri ogledu in prepoznavi varnostne problematike in 

kritičnih točk na objektu, nevarnih mest. Usklajuje ukrepe 

varovanja, sodeluje pri načrtovanju varovanja in spozna 

dejavnike tveganja ter jih ustrezno interpretira na relaciji 

vzgojna ustanova, zaposleni, starši in učenci, dijaki. Upošteva 

prednosti in slabosti določenih oblik varovanja ter pozna in je 

sposoben oceniti rezultate medsebojnega sodelovanja. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

-Analizira in spozna varnostna tveganja; 

-načrtuje lastno delo pri ugotavljanju tveganj in nudi podporo 

varnostnemu osebju; 

-komunicira na podlagi izdelanih vsebin varovanja na relaciji 

sodelavci, otroci, starši, varnostno osebje; 

-se nauči uporabljati različne tehnike za učinkovito 

komunikacijo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov – 

modulov, časovni obseg) 

-učinkovita komunikacija na vseh nivojih ( 5 ur) 

-analiza in načrtovanje dela, zakonske podlage (15 ur) 

-varstvo osebnih podatkov (5 ur) 

-operativna dela (spremljanje, medsebojno sodelovanje, 

obvladovanje nevarnosti in tveganj) 10 ur) 



 

 

 -analiza kakovosti dela in predlaganje sprememb (10 ur) 

-modeliranje in analiza primerov (10 ur) 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

1. Najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, član izpitne 

komisije pri Državnem izpitnem centru za preverjanje in potrjevanje 

NPK varnostnik, varnostni menedžer. 

2. Najmanj višješolska izobrazba, varnostni menedžer, član izpitne 

komisije pri Državnem izpitnem centru za preverjanje in potrjevanje 

NPK varnostnik 

 
 

Program Datum Odobril Zavrnil – Opombe 

Programski odbor 
12.11.2018 Da  

Svet zavoda potrdil 
11.12.2018 Da  

 


