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ANALIZA NOTRANJIH USPOSABLJANJ KCIVO V LETU 2013
1
 

 

Tomaž Čas in Mojca Rep 

 

Namen prispevka 

V letu 2013 smo v Kompetenčnem centru za izobraževanje varnostnega osebja (KCIVO) pričeli z 

izvajanjem notranjih oziroma internih usposabljanj za zaposlene v partnerskih zasebno varnostnih 

družbah. Glavni namen usposabljanj je bil dvigniti raven znanja zaposlenih v partnerstvu. Tako smo 

izvedli 50 usposabljanj za 854 zaposlenih, ki so usposabljanja uspešno zaključili. V prispevku 

predstavljamo analizo uspešnosti udeležencev pri usposabljanju in njihovo mnenje o organizaciji in 

izvedbi usposabljanj.  

 

Metode 

Napredek udeležencev smo spremljali s pomočjo testiranja pred začetkom in po koncu usposabljanja. 

Udeleženci so poleg testov izpolnili tudi anonimno anketo, ker nas je zanimalo njihovo mnenje o 

organizaciji in izvedbi usposabljanj, kar so udeleženci ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Dodali so lahko 

tudi svoje predloge.  

 

Ugotovitve  

Udeleženci so po koncu usposabljanja pisali test za 19,57 % bolje kot pred usposabljanjem. Mnenje o 

organizaciji in izvedbi usposabljanj so udeleženci podali z odgovori na 6 vprašanj, in sicer z ocenami 

med 4,41 in 4,64. Predloge s strani udeležencev smo vključili v program usposabljanj za leto 2014.  

 

Omejitve/uporabnost raziskave 

Udeležence usposabljanj partnerstva KCIVO bomo testirali tudi v letu 2014 in pridobili njihovo 

mnenje o organizaciji in izvedbi usposabljanj.  

 

Praktična uporabnost 

Rezultati testov in mnenje udeležencev v letu 2014 ter njihova primerjava z letom 2013 bo dobro 

izhodišče za izvajalce usposabljanj tudi v prihodnje. 

  

Izvirnost/pomembnost prispevka 

                                                      
1
 Program delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada - Operativni program razvoja 

človeških virov – 2007-2013, v razmerju 85 % evropski del in 15 % slovenska udeležba, za izvajanje operacije 

»Kompetenčni center za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje varnostnega osebja«. 
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Vsebine usposabljanj KCIVO so bile pripravljene na podlagi rezultatov obsežne raziskave na podlagi 

katere je bil izdelan »Kompetenčni model«, ki je bil osnova za usposabljanje zaposlenih v partnerstvu. 

Takšen pristop pri usposabljanju zasebno varnostnega osebja, ki je bilo zelo uspešno, še ni bil 

uporabljen. 

 

Ključne besede: usposabljanje, varnostno osebje, KCIVO, partnerstvo 

 

 

1 UVOD 

 

V letu 2013 smo v okviru Kompetenčnega centra za izobraževanje varnostnega osebja (v nadaljevanju 

KCIVO) pričeli z izvajanjem  usposabljanj za zaposlene v naših partnerskih podjetjih, saj smo mnenja, 

da je eden izmed dejavnikov, s katerim je moč zadostiti novim varnostnim izzivom ustrezno in 

kvalitetno izpopolnjevanje in usposabljanje zasebno varnostnega osebja (www.coess.org; Čas, Božnik, 

Rep, 2013). Zavedamo se, da ustrezno izobražen in usposobljen kader nedvomno postaja temeljni 

dejavnik razvoja in uspešnosti zasebno varnostnih družb (Možina, 2002; Florjančič, Bernik, Novak, 

2004; Mihalič, 2006; Čas, 2010a; Sotlar, Čas, 2009; Čas et.al., 2013). Izzivi, s katerimi se dandanes 

soočajo zasebno varnostne družbe, so nedvomno posledica sprememb družbe, zaradi česar so le-te 

vsakodnevno postavljene pred nove delovne zahteve (www.coess.org, Čas et.al., 2013). Ravno s tem 

namenom je bil v letu 2013 vzpostavljen prej omenjeni KCIVO v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in 

prilagodljivosti« in  prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in 

zaposljivost« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v razmerju 85 

% evropski del in 15 % slovenska udeležba. 

 

S tem projektom želimo dvigniti in izboljšati strokovno raven zaposlenega varnostnega osebja, saj 

zasebno varnostno osebje opravlja pomembne naloge in izvaja ukrepe ter druga sredstva, ki posegajo v 

človekove pravice in njihove temeljne svoboščine (Čas, 2010; Čas et.al., 2013; Kompetenčni model). 

Rezultate projekta vidimo v strokovno usposobljenem varnostnem osebju na področju zasebnega 

varovanja, ki bo svoje naloge in ukrepe izvajalo zakonito, strokovno in v skladu s profesionalnimi 

standardi ter etičnim kodeksom na področju zasebnega varovanja. Posledično pa želimo doseči 

zagotavljanje višje stopnje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji, kar hkrati tudi prispeva k večji 

varnosti na sploh v Republiki Sloveniji. Pri večini oblik usposabljanja bomo izvajali tudi preizkus 

znanja s testi in ustnim preverjanjem; pri notranjem (internem) usposabljanju bomo zagotavljali prenos 
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znanja med zaposlenimi v partnerstvu, ne bomo pa pozabili tudi na mentorstvo, ki je še kako 

pomembno pri razvoju kadrov. 

 

Glavni namen izvedenih notranjih usposabljanj v 2013 je bil teoretično in praktično usposobiti 

varnostno osebje ter dvigniti raven znanja na področju zagotavljanja varnosti in zaščite za posamezne 

profile poklicev v zasebnem varovanju z obdobnimi, internimi oziroma notranjimi, specialističnimi in 

drugimi oblikami izpopolnjevanj in usposabljanj (Čas et.al., 2013; Kompetenčni model). V 

Kompetenčnem modelu smo določili 6 profilov, in sicer: 

 varnostni menedžer oziroma varnostna menedžerka, 

 varnostnik nadzornik oziroma varnostna nadzornica, 

 varnostnik oziroma varnostnica, 

 varnostnik specialist oziroma varnostnica specialistka, 

 tehnično zasebno varnostno osebje in 

 vodstveno in drugo strokovno osebje (Kompetenčni model). 

 

V letu 2013 smo posebno skrb namenili notranjemu usposabljanju, ki ga Zakon o zasebnem varovanju 

(zakonodaja.gov. si; Savski, Grilc, Jarc, 2012) poimenuje interno usposabljanje. Za notranja 

usposabljanja so bili v okviru partnerstva pripravljeni ustrezni programi za posamezne profile v skladu 

z izdelanim Kompetenčnim modelom, ki je bil delno predstavljen na 14. Slovenskih dnevih 

varstvoslovja (Čas et.al., 2013). V letu 2013 smo tako izvedli interna/notranja usposabljanja za vse 

profile varnostnega osebja. Za potrebe tega prispevka pa predstavljamo analizo usposabljanj za profil 

1, ki zajema varnostnika ali varnostnico, kamor uvrščamo: varnostnika čuvaja, varnostnika in 

varnostnika telesnega stražarja. Obenem predstavljamo analizo notranjega usposabljanja za profil 4 

varnostnik specialist, kamor sodijo varnostniki s specializacijo, to so varnostniki za varovanje 

gostinskih lokalov, varnostniki interventi, varnostniki za varovanje gotovine in drugih vrednosti, 

varnostniki rentgenologi ter drugo varnostno osebje (Čas et.al., 2013; Kompetenčni model). V 

nadaljevanju pa namenjamo nekaj besed zasebnemu varovanju na splošno, predvsem pa ukrepom in 

drugih sredstev varnostnika, saj je slednje velik del vsebine usposabljanj KCIVO v 2013. 
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2 ZASEBNO VAROVANJE IN UKREPI TER DRUGA SREDSTVA 

VARNOSTNIKOV 

 

2.1 Zasebno varovanje 

 

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali 

prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi 

tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih z Zakonom o zasebnem varovanju (1. odst. 

2. člena). Zasebno varovanje je gospodarska dejavnost, namenjena varovanju ljudi in premoženja, ki jo 

Republika Slovenija ureja v javnem interesu z namenom varovanja javnega reda, javne varnosti, 

varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost (2. odst. 2. 

člena). 

Zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot 

pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za 

opravljanje zasebnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. Naloge zasebnega 

varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco ter izpolnjuje pogoje za 

opravljanje nalog zasebnega varovanja, določene za varnostno osebje v skladu z Zakonom o zasebnem 

varovanju.  

Ne glede na navedeno pa lahko izvajalec internega varovanja organizira interno varovanje v skladu z 

določbami Zakona o zasebnem varovanju in zaposli varnostnike, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega 

zakona. Interno varovanje je varovanje, ki ga za lastne potrebe organizira izvajalec internega 

varovanja, ki neprofitno organizira varovanje ljudi in premoženja na objektih ali območjih, ki so 

namenjeni samo za njegove potrebe. 

Med varnostno osebje uvrščamo: varnostnike, varnostnike nadzornike, varnostnike čuvaje, varnostnike 

telesne stražarje, operaterje varnostno nadzornih centrov, varnostne tehnike, pooblaščene inženirje 

varnostnih sistemov in varnostne menedžerje. 

Zasebno varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v naslednjih oblikah: 

 varovanje ljudi in premoženja,  

 varovanje oseb, 

 prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, 

 varovanje javnih zbiranj, 

 varovanje prireditev v gostinskih lokalih,  
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 upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC),  

 načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in 

 izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 

Zgoraj naštete dejavnosti,  lahko opredelimo tudi kot temeljne oblike zasebnega varovanja v Republiki 

Sloveniji. Lahko pa tudi rečemo, da so to vrste licenc, ki si jih lahko pridobijo zasebno varnostne 

družbe za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja. 

 

2.2 Uporaba ukrepov varnostnikov 

 

Pravna podlaga za izvajanje ukrepov in drugih sredstev varnostnikov je določena v Zakonu o 

zasebnem varovanju. Zakon ne govori o pooblastilih, temveč o ukrepih in dolžnostih ter o uporabi 

drugih sredstev, ki jih imajo varnostniki. So pa posamezni ukrepi in druga sredstva glede načina 

izvajanja in po sami naravi zelo podobni pooblastilom policistov, s tem, da je uporaba ukrepov 

bistveno omejena. Omejitev v odnosu do policije se kaže tudi v tem, da se lahko ukrepi in druga 

sredstva izvajajo samo na varovanem območju, torej na območju, objektu in prostoru, ki ga varujejo (v 

nadaljevanju: varovano območje) in da smejo določene ukrepe in druga sredstva uporabljati le do 

prihoda policije. Pri tem velja tudi za varnostnike, tako kot za policiste splošno pravilo, da se lahko 

posamezen ukrep in druga sredstva uporablja le tako dolgo, kot je potrebno, da se opravi naloga, ki jo 

je dolžan opraviti varnostnik oziroma do ugotovitve, da naloge na ta način ne bo mogel opraviti (2. 

odstavek 44. čl. ZZV). 

Tako smejo varnostniki po Zakonu o zasebnem varovanju pri opravljanju nalog zasebnega varovanja 

uporabiti naslednje ukrepe: 

 opozoriti, osebo na okoliščine in ravnanje, ki pomeni ali bi pomenilo kršitev reda ali javnega 

reda na varovanem območju, 

 ustno odrediti osebi, ki s svojim ravnanjem krši red ali javni red na varovanem območju, 

ogroža premoženje, osebno varnost ali življenje ljudi, izreči ustno navodilo ali zahtevo, da s 

kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje, 

 ugotavljati istovetnost osebe na varovanem območju, kadar je to potrebno za varnost ljudi in 

premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če tako določa red na varovanem območju, 

 površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila, tovor in prtljago osebe na 

varovanem območju, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ali za varnost osebe, ki 

jo varuje, ali če tako določa red na varovanem območju in če oseba s tem soglaša, 
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 prepreči vstop na varovano območje, če oseba ne soglaša s površinskim pregledom, če pri 

površinskem pregledu najde predmete iz četrtega odstavka 49. člena tega zakona, če 

nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti, če ne upošteva 

reda na varovanem območju ali javnega reda ali če je to potrebno zaradi preprečitve 

neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju, 

 zadržati osebo do prihoda policije, vendar največ dve uri, če je bila zalotena v okoliščinah, 

ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je 

bila zalotena pri kršitvi reda ali javnega reda na varovanem območju in ne ravna v skladu z 

ukrepi varnostnika ali s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabila silo, ovira ali preprečuje 

izvedbo ukrepa varnostniku ali če oseba na varovanem območju ali pri izstopu z varovanega 

območja odkloni preverjanje istovetnosti ali te ni mogoče ugotoviti ali ne soglaša s 

površinskim pregledom vrhnjih oblačil, notranjosti vozila, tovora in prtljage,  

 uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi neupravičen vstop na varovano 

območje, odstraniti osebe z varovanega območja, če se tam neupravičeno zadržuje, preprečiti 

neposrednega ogrožanja ljudi ali premoženja, odvrniti istočasnega protipravnega napada na 

sebe ali osebo, ki jo varuje, ali zadržati osebe do prihoda policije, 

 uporabiti sredstva za vklepanje ali vezanje, če s fizično silo ne more preprečiti 

neposrednega ogrožanja ljudi ali premoženja, odvrniti istočasnega protipravnega napada na 

sebe ali osebo, ki jo varuje, ali če z fizično silo ne more zadržati osebe do prihoda policije.  

Varnostnik lahko uporabi tudi druge ukrepe, če tako določa zakon, ki ureja posamezno področje 

(varovanje letališč, igralnic, jedrskih objektov). Varnostnik lahko uporablja tudi sisteme tehničnega 

varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in področno zakonodajo, ki ureja sisteme 

tehničnega varovanja (Čas, 2014).  

 

2.3 Uporaba drugih sredstev 

 

Med uporabo drugih sredstev Zakon o zasebnem varovanju uvršča:  

- uporabo plinskega razpršilca,  ki ga lahko varnostnik uporabi le, če ne more drugače 

odvrniti istočasnega protipravnega napada na sebe (54. člen ZZV). Varnostniki morajo biti za 

uporabo plinskega razpršilca usposobljeni po programu, ki ga določi minister; 

- uporabo službenega psa, ki ga varnostnik sme uporabiti z namenom varovanja ljudi in 

premoženja na varovanem območju, da z vohom ali vidom zazna prisotnost oseb ali snovi (55. 

člen ZZV). Službeni pes mora imeti nagobčnik in mora biti na vrvici pod neposrednim 
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nadzorom varnostnika. Varnostnik in službeni pes morata biti usposobljena po programu, ki 

ga določi minister, pristojen za notranje zadeve; 

- uporabo strelnega orožja, ki ga sme varnostnik uporabiti pri opravljanju nalog zasebnega 

varovanja samo, če ne more drugače zavarovati življenja ljudi ali preprečiti 

neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje ali življenje 

osebe, ki jo varuje (Čas, 2014).  

 

3 USPOSABLJANJA KCIVO V 2013 

 

Da bi usposabljanja zadostila potrebam in željam partnerstva, smo na podlagi opravljene raziskave za 

potrebe Kompetenčnega modela v letu izvedli 50 usposabljanj, od tega dve zunanji in 48 notranjih, 

katerih se je udeležilo 854 zaposlenih v partnerstvu. V usposabljanja je bilo vključenih 15 partnerskih 

podjetij. 

Dve zunanji usposabljanji sta zajemali: 

 usposabljanje za rokovanje z AED aparatom, katerega so se udeležili predstavniki partnerstva, 

ki so v nadaljevanju izvajali tovrstne vsebine v sklopu notranjih usposabljanj za celotno 

partnerstvo, 

 usposabljanje za telesnega stražarja, kamor so bili napoteni zaposleni v partnerskih podjetjih 

predvsem z namenom zagotavljanja kvalitetnejših varnostnih storitev, kot tudi zadostiti 

potrebam naročnikov teh varnostnih storitev. 

Od začetka operacije beležimo tako skupaj 907 vključitev varnostnikov, varnostnikov specialistov in 

drugega varnostnega osebja. Vsi udeleženci usposabljanja so le-ta uspešno zaključili.  

Posebna skrb je bila v letu 2013 namenjena notranjemu usposabljanju. Slednje zajema  vsakoletno 

obnavljanje in nadgrajevanje spretnosti, veščin in znanj, ki jih mora obvladovati varnostno osebje za 

zakonito in strokovno izvajanje svojih nalog na področju zagotavljanja zasebne varnosti (ukrepi 

varnostnikov, praktično izvajanje posameznih ukrepov in drugih sredstev, vadba določenih postopkov, 

seznanjanje z novostmi na področju zasebnega varovanja in drugo). Za notranja usposabljanja so bili v 

okviru partnerstva pripravljeni ustrezni programi, pristopi in načini izvajanja v ustreznih povezavah 

(Čas et.al., 2013; Kompetenčni model). 

Vsebine usposabljanja so bile prilagojene vrsti dela, ki ga zaposleni opravljajo, kot tudi imetniku 

licence. V ta namen so pri notranjemu usposabljanju posamezni partnerji v uvodu predstavili njihove 

najbolj pogoste dejavnosti in naloge, ki jih vsakodnevno opravljajo. To je bilo tudi izhodišče 

predavateljem, da so prav tej problematiki namenili več pozornosti, s tem pa se je hkrati izmenjevalo 
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izkušnje in dobre prakse varnostnikov, ki delajo pri različnih partnerjih oziroma zasebno varnostnih 

družbah.  

V sklopu izvajanja notranjih usposabljanj smo v prvi vrsti preverjali nivo dviga znanja po predavanjih, 

hkrati pa smo želeli ugotoviti, kako so udeleženci notranjih usposabljanj zadovoljni s predavanji in 

organizacijo izvajanja notranjih usposabljanj.  

 

3.1 Analiza usposabljanj – dvig znanja 

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo notranjih usposabljanj glede na dvig znanja za profil 1 – 

varnostnike in 4 – varnostnike specialiste. 

Vsebine notranjih usposabljanj za omenjena profila so bile sledeče: 

- znanja za zakonito uporabo ukrepov varnostnikov s poudarkom pri uporabi fizične sile, 

sredstev za vklepanje in vezanje ter znanja za uporabo plinskega razpršilca, 

- znanja za povezavo teoretičnih in praktičnih znanj s področja izvajanja ukrepov 

varnostnikov in drugih sredstev, 

- praktično izvajanje ukrepov in drugih sredstev varnostnika, 

- komuniciranje in komunikacijske veščine ter znanja o sposobnosti obvladovanja 

konfliktov ter delo s težavnimi strankami,  

- izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in praktična uporaba defibrilatorja. 

 

Udeleženci notranjega usposabljanja so pred in po usposabljanju izpolnjevali test, ki je zajemal ista 

vprašanja. Na podlagi testov smo preverjali dvig znanja naših udeležencev. V analizo so vključeni 

rezultati testov za 783 udeležencev, kar znaša 1556 testov. 

Testa sta zajemala sledeča vprašanja: 

1. Naštejte pogoje, kdaj lahko varnostnik zadrži osebo do prihoda policije in koliko časa lahko 

traja zadržanje? 

2. Naštejte pogoje kdaj lahko varnostnik uporabi fizično silo? 

3. Naštejte pogoje kdaj lahko varnostnik uporabi sredstva za vklepanje in vezanje in kaj 

uvrščamo med ta sredstva? 

4. Naštejte druga sredstva varnostnikov in naštejte pogoje za uporabo plinskega razpršilca? 

5. Naštejte še ostale ukrepe, ki jih lahko poleg zadržanja, uporabe fizične sile in sredstev za 
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vklepanje in vezanje, uporabijo varnostniki in naštejte 5 načel za uporabo ukrepov 

varnostnikov? 

6. Opišite postopek površinskega pregleda vrhnjih oblačil? 

 

Pri vseh vprašanjih je bilo možno zbrati največ 5 točk. V nadaljevanju so bili testi ocenjeni s strani 

istega ocenjevalca, s čimer smo zagotovili nepristranskost. Rezultate testov smo nato primerjali med 

seboj. Na podlagi dodeljenih točk, smo izračunali povprečje dviga znanja za celotno partnerstvo, ki ga 

v spodnjem grafu prikazujemo v %. 

 

Graf 1: Primerjava testov pred  (test A) in po (test B) usposabljanju v % 

 

Beležimo torej dvig znanja za 19,57 %. Pri tem je potrebno upoštevati, da so samo predavanja in 

praktično delo z varnostniki dvignili nivo njihovega znanja. Rezultat bi bil vsekakor bistveno boljši, če 

bi imeli udeleženci možnost vsaj nekaj časa, da bi snov ponovili pred pisanjem drugega testa. 

Rezultate raziskave smo upoštevali pri pripravi notranjih usposabljanj za leto 2014, kjer smo vključili 

tudi tiste vsebine, za katere se je izkazalo, da bi jih bilo smiselno vključiti, glede na izkazano znanje na 

podlagi testov v 2013. Prav iz tega razloga smo vse te vsebine ponovno vključili v program na ta 

način, da smo le-te povezovali s komunikacijskimi veščinami in načeli, ki jih morajo varnostniki 

upoštevati pri uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnikov. Dodatno smo ponovno vključili v 

program, ob uporabi plinskega razpršilca, praktično izvajanje ukrepov in drugih sredstev varnostnikov. 
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3.2 Analiza usposabljanj - zadovoljstvo udeležencev 

 

V tem podpoglavju predstavljamo analizo anketnih vprašalnikov, s katerim smo ugotavljali 

zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi notranjimi usposabljanji. Anketo so izpolnjevali vsi udeleženci 

iz profila 1 (varnostniki) in 4 (varnostniki specialisti). Za potrebe prispevka smo analizirali 100 anket. 

Predstavljamo analizo tretjega dela ankete, ki zajema sledeče trditve: 

1. Usposabljanje je bilo s strani organizatorja v organizacijskem in izvedbenem delu zelo 

dobro;  

2. Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni 

ustrezno porazdeljeno; 

3. Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen;  

4. Predavatelji so bili glede na vsebino dobro izbrani;  

5. Z vključitvijo osnovnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja v usposabljanje 

sem bil zelo zadovoljen; 

6. Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanja in spretnosti, ki jih 

potrebujete pri svojem delu.  

Trditve v tretjem delu ankete so udeleženci ocenjevali od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila sploh se ne 

strinjam in 5 popolnoma se strinjam. V nadaljevanju grafično prikazujemo povprečje ocen po trditvah. 

 

Graf 2: Zadovoljstvo udeležencev usposabljanj. 
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Kot je razvidno iz grafa so udeleženci usposabljanj glede na trditve v povprečju prisodili sledeče 

ocene: 

 Trditev 1: Usposabljanje je bilo s strani organizatorja v organizacijskem in izvedbenem delu zelo 

dobro – povprečna ocena 4,47; 

 Trditev 2: Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem je bilo po moji oceni ustrezno 

porazdeljeno – povprečna ocena 4,33; 

 Trditev 3: Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen – povprečna ocena 4,41; 

 Trditev 4: Predavatelji so bili glede na vsebino dobro izbrani – povprečna ocena 4,63; 

 Trditev 5: Z vključitvijo osnovnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja v usposabljanje 

sem bil zelo zadovoljen – povprečna ocena 4,61; 

 Trditev 6: Takšna oblika usposabljanj prispeva k dvigu kakovosti znanja in spretnosti, ki jih 

potrebujete pri svojem delu – povprečna ocena 4,55. 

Na podlagi te analize lahko sodimo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni s samo izvedbo in vsebino 

notranjih usposabljanj. Pri tem so najvišje ocenili predavatelje, saj so bili resnično izbrani najboljši 

predavatelji glede na izbrane teme, ki so se obravnavale v okviru notranjih usposabljanj. Kandidati so 

se tudi strinjali, da smo v notranje usposabljanje vključili osnovne postopke oživljanja in uporabo 

defibrilatorja. Gre za usposabljanje, ki je pomembno za delo varnostnikov, saj varnostniki varujejo 

mnoge objekte, kjer so že nameščeni defibrilatorji. 

Obenem so imeli udeleženci možnost dodati tudi lastne komentarje, katere navajamo v nadaljevanju: 

-       vse je za pohvalo, 

-       ocena 5,  

-       zelo zanimivo predavanje,  

-       šolanje je dobro izvedeno, 

-       predavanja so zelo pametna in poučna, 

-       zelo dobro, 

-       pohvale za predavanje in za prijaznost, 

-       več praktičnega usposabljanja, 

-       več storiti na področju praktičnega varovanja (prireditve, tekme …), 

-       pohvala gospodoma, ki sta vodila predavanje, 

-       potrebujemo pogosteje obnavljati nove tehnične sisteme na trgu, 

-       vsako usposabljanje je v pomoč, 

-      zdi se mi, da imate več izkušenj in se dejansko dotikate problematike, ki nas     
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       zadeva. Ok! 

 

Komentarji udeležencev so bili dobrodošel napotek za pripravo usposabljanj, ki jih že izvajamo v letu 

2014. V letu 2014 smo tako ponovno na kratko v notranje usposabljanje vključili ponovitev ukrepov 

varnostnikov in uporabo drugih sredstev s poudarkom na komunikacijah in komunikacijskih veščinah, 

saj smo ugotovili, da jim prav komunikacije povzročajo največ težav, ko smo izvajali praktične 

postopke (izrekanje opozorila, ustne odredba, ugotavljanje istovetnosti, izvajanje površinskega 

pregleda vrhnjih oblačil, prtljage, vozila in tovora itd.). Iz varnostnega vidika in v skladu z varstvom 

pri delu pa smo letos v program vključili tudi uporabo plinskega razpršilca, ki ga lahko varnostno 

osebje uporabi samo zato, da od sebe odvrne istočasni protipravni napad, mora pa biti za to 

usposobljeno in mora ravnati v skladu z navodili proizvajalca plinskega razpršilca. 

Glede na predloge predavateljev in mnenj udeležencev notranjih usposabljanj smo letos predvideli tudi 

zunanja usposabljanja, in sicer za: 

- delo s težavnimi strankami in reševanje konfliktov, 

- vadbo praktičnih postopkov s samoobrambo, 

- varstvo pred požarom in 

- varstvo pri delu. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Sposobnost hitrega delovanja in hitrega reagiranja na spremembe je na področju zasebnega varovanja 

ključnega pomena. Slednje je možno zgolj in samo takrat, kadar so zaposleni ustrezno usposobljeni 

(www.coess.org) z ustreznim naborom znanj (Možina, 2002; Florjančič in ostali, 2004; Mihalič, 

2006). Na podlagi Kompetenčnega modela smo v letu 2013 pričeli z izvajanjem internih oziroma 

notranjih usposabljanj KCIVO. Pri tem smo bili pozorni na to, da zaposlenim v partnerstvu 

omogočimo nabor novega znanja in nadgradnjo starega, zato smo v usposabljanja KCIVO v 2013 na 

podlagi Kompetenčnega modela vključili tudi vsebine s področja poznavanja ukrepov in drugih 

sredstev varnostnika, saj je dobro poznavanje slednjih tisto, kar omogoča kvalitetno opravljanje dela in 

jim je v pomoč pri učinkovitem opravljanju njihovih delovnih nalog. Na podlagi testiranja 

udeležencev pred in po usposabljanju je razviden dvig znanja. Obenem so udeleženci usposabljanja 

zadovoljni s samo vsebino, kot tudi z organizacijo. Na podlagi tega smo lažje in kvalitetnejše 

pripravili usposabljanja, ki se že izvajajo v letu 2014. Usposabljanja smo smiselno dopolnili z 

vsebinami, za katere se je izkazalo, da so nujno potreben del notranjih usposabljanj, tako na podlagi 

rezultatov testov, ocene zadovoljstva z vsebino s strani udeležencev, predlogov predavateljev,  kot tudi 
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komentarjev in mnenj udeležencev notranjih usposabljanj. Na takšen način bodo  usposabljanja, ki se 

že izvajajo v letu 2014 pripomogla k dodatnemu razvoju ali nadgradnji kompetenc, ki jih varnostno 

osebje potrebuje pri kvalitetnem opravljanju svojega dela oziroma zagotavljanju zasebne varnosti. 

Nuja je, da se varnostno osebje strokovno usposablja in izpopolnjuje, saj kvalitetno opravljanje dela 

zagotavlja tudi zmožnost preživetja podjetja na trgu (Čas, et. al., 2013; Kompetenčni model). 

V KCIVO bomo tudi v nadaljevanju spremljali izvajanje projektnih aktivnosti, saj je naš cilj, da 

dodeljena finančna sredstva namensko porabimo za zagotovitev optimalne kakovosti in zakonitosti 

izvajanja nalog varnostnikov, posledično pa s tem prispevamo k večjemu ugledu panoge kot celote. Ne 

nazadnje pa je to tudi priložnost, da sami izboljšamo tako izvedbo usposabljanj, kot primernost vsebin 

na podlagi posredovanih predlogov s strani naših udeležencev. 
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