Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P14: NAČRTOVANJE VAROVANJA OSEB (NAO)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
NAČRTOVANJE VAROVANJA OSEB (NAO)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilj predmeta so:
 izdelati oceno ogroženosti in načrt varovanja,
 sposobnost samostojnega izvajanja operativnih nalog varovanja,
 ustvarjanje možnosti za izvedbo neposrednega fizičnega varovanja,
 sposobnost prepoznavanja in obvladovanja nevarnih okoliščin,
 sestaviti, izvesti in preveriti varovanje.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 obvladovanje poslovnega bontona,
 prepoznavanje terorističnih dejanj in terorističnih skupin,
 poznavanje osnov obveščevalne dejavnosti,
 poznavanje eksplozivnih snovi eksplozivnih sredstev in improviziranih eksplozivnih naprav,
 opravljanje predhodnih opravil,
 določanje varnostne ocene oziroma ocene ogroženosti,
 izdelovanje načrtov varovanja,
 analiziranje izvedbe varovanja,
 pravilno interpretiranje informacij,
 pravilno komuniciranje ter hitro in natančno obveščanje v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Protiteroristična dejavnost, eksplozivna sredstva











spozna pojem terorizma,
pozna teroristična dejanja,
prepozna eksplozivna sredstva, eksplozivne naprava in
improvizirana eksplozivna sredstva,
se seznani s pristojnostmi posameznih organov s
področja eksplozivov,
pozna preventivne ukrepe in dejanja ob najavah
nastavitev eksplozivnih sredstev,
se seznani s primeri orožja, s katerimi najverjetneje lahko
pride v stik pri opravljanju svojega dela (npr. orožje,
prikrito v druge predmete, hladno orožje, plinsko orožje,
električni paralizatorji, razpršilci, ...),
pozna eksplozivne snovi, njihovo delitev in učinek na
okolico,
pozna osnovne pojme obveščevalne dejavnosti,
pozna postoke sledenja in kontrasledenja.











prepozna nevarne predmete,
izvede preventivni tehnični pregled prevoznih
sredstev,
opravi preventivni pregled poštnih pošiljk in daril,
najde nevarne predmete in opiše postopek,
v simulirani situaciji preventivno pregleda prostor in
okolico,
zna opraviti površinski pregled vrhnjih oblačil,
notranjosti vozila in prtljage,
pregleda pošiljko ali prtljago in najde nevarne
predmete.
zna ukrepati ob najavi nastavitve eksplozivne snovi,
zna pravilno in varno ravnati z eksplozivnimi snovmi,
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Načrt varovanja







opredeli pomen in sodelovanje s policijo,
pozna za varnost pomembne podatke in se nauči pridobiti
pomembne informacije
spozna, katere sestavine zajema ocene ogroženosti
pozna 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.
























5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:
Število kontaktnih ur: 58 (32 ur predavanj, 26 ur seminarskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 62

izdela oceno ogroženosti osebe,
površinsko pregleda obiskovalce in goste na
prireditvi glede na oceno ogroženosti,
prepozna oblike vandalizma,
prepozna posebnosti in spremembe na varovanem
območju ali objektu,
preveri in predstavi varnostno pomembne podatke,
preveri prometne in hidrometeorološke informacije,
prepozna določeno prometno situacijo
ugotovi posebnosti območij, ki jih varuje,
izvaja obhode in varnostno opazuje varovane
objekte v skladu z načrtom,
prepozna sumljiva stanja in spremembe na
varovanih območjih, objektih in premoženju,
sprejema pisemske in paketne pošiljke,
izvaja nadzor nad vstopom in izstopom na varovano
območje ter vodi evidenco,
preventivno pregleda varovano območje in ugotovi
nevarnosti,
izbira varnostno optimalno pot za transport glede na
prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo,
pozna pristop na varovano območje ob izvajanju
varnostne intervencije po intervencijski poti,
zna vizualno pregledati širšo okolico varovanega
objekta in varovane okolice,
prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih,
izbere optimalno varne transportne poti za varovano
osebo na podlagi ogledov,
izvede preventivni pregled prostora, okolice, kjer se
nahaja varovana oseba ter trase potovanja,
pridobi informacije o higienskem in sanitarnem stanju
objekta,
predvidi evakuacijske poti in določi varen prostor,
ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije
z vidika varovanja osebe.

