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PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 
 

 

1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) 

Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: 

TEHNIK VAROVANJA 

(ID: 702373) 
(1) V izvirnem jeziku. 

 

2. PREVOD IMENA SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (EN) (1) 

School leaving certificate: 

 SECURITY TECHNICIAN 

(ID: 702373) 
(1) Prevod nima pravnega statusa. 

 

3. PRIDOBLJENO ZNANJE, SPRETNOSTI IN POKLICNE ZMOŽNOSTI 

Imetnik spričevala je usposobljen za: 

 oceno varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti) in diskretno izvajanje varovanja na področju varovanja premoženja, oseb in objektov; 

 pripravo in izdelavo ustrezne dokumentacije za izvedbo varnostne storitve; 

 svetovanje pri reševanju in odpravljanju varnostnih pomanjkljivosti, problemov; 

 uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja, kot so varovanje podatkov, dokumentacije, računalniških centrov, proizvodnih tehnologij; 

 izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah in okoljih (npr. vrtec, šola, bolnišnica, gledališče domovi za starejše občane); 

 izvedbo ukrepov za varstvo pred požarom in ukrepanje v primeru požara, naravne ali druge nesreče; 

 uporabo opreme, naprav in drugih sredstev in pripomočkov za tehnično varovanje, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav; 

 načrtovanje sistemov tehničnega varovanja objektov, zgradb, nepremičnin, premičnih objektov; trgovin, območij posebnega varnostnega pomena (sodišč, letališč, 
skladišč nevarnih snovi); 

 izvajanje enostavnejših postopkov ob uporabi pooblastil, uporabo samoobrambnih veščin in uporabo fizične sile; 

 nudenje nujne prve pomoči; 

 sodelovanje v skupini, vzpostavljanje stikov z ljudmi, komuniciranje in reševanje problemov, delo s podatki, gradivi; 

 odgovorno in etično ravnanje v odnosu do sodelavcev, partnerjev, oseb s katerimi vodijo postopke, še posebej do šibkejših oseb (invalidi, mladoletne osebe, 
nosečnice, starejše osebe); 

 uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških računalniških programov na poklicnem področju; 

 vzpostavitev pozitivnega odnosa do ukrepov za zmanjševanje ogroženosti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije; 

 razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja, poslovnega načrta; 

 gospodarno razporejanje kadrovskih virov, sredstev in pripomočkov za varno delo; 
Izbirno: 

 samostojno načrtovanje storitev varovanja, nadziranje in evidentiranje varnostnikov, stanja naprav in opreme za delo varnostnikov ob upoštevanju osnovnih 
človekovih pravic ter predpisov s področja delovnih razmerij; 

 izvajanje operaterskih in organizacijskih del v varnostno nadzornem centru; 

 montažo, konfiguriranje in nastavitev sistemov tehničnega varovanja in komunikacijskih instalacij ter izdelavo manj zahtevnih elektronskih podsklopov; 

 izvajanje osnovne kriminalistične taktike, opredelitev kaznivega dejanja in podajanje kazenske ovadbe; 

 načrtovanje izvajanja in varovanja javnih zbiranj ter izvajanja intervencij; 

 organiziranje in izvedbo prevoza denarja in dragocenosti ter ukrepanje v primeru napada; 

 izvajanje nadzora voznikov, vozil, prevozne dokumentacije in tovora pri prevozu nevarnih snovi, izrednih tovorov in hitro pokvarljivega blaga; 

 varovanje podatkov v informacijskih sistemih, svetovnem spletu, računalniških omrežjih in uporabo programske opreme s področja identifikacije osebja; 

 varnostno interveniranje v skladu z načrtom varovanja in navodili varnostno nadzornega centra. 

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi. 

 

4. DELOVNA PODROČJA, NA  KATERIH SE LAHKO ZAPOSLI IMETNIK SPRIČEVALA  

Imetnik spričevala se lahko zaposli: 

v podjetjih na področju zasebnega varovanja in drugih ustanovah (vrtci, šole, bolnišnice, gledališča, domovi za starejše občane,  sodišča, letališča, 
skladišča nevarnih snovi) na različnih delovnih mestih. 

 

 
(*) Pojasnilo 

Ta dokument je dodatna informacija določenemu spričevalu, pri čemer dokument sam po sebi nima pravnega statusa. Priloga je ob likovana v skladu z naslednjimi dokumenti: Resolucija Sveta 
93/C 49/01 z dne 3. december 1992 o transparentnosti kvalifikacij, Resolucija Sveta 96/C 224/04 z dne 15. julij o transparentnosti spričeval v poklicnem usposabljanju in Priporočilo 2001/613/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julij 2001 o mobilnosti znotraj Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in izobraževalce.  

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.eu.int 



© Evropske skupnosti, 2002 

 

5. PRAVNA PODLAGA ZA IZDAJO SPRIČEVALA 

Naziv in status šole, ki podeljuje spričevalo 
 
 
 
 
 
Ustanova je akreditirana pri Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

Naziv in status nacionalnega/regionalnega organa, 
pristojnega za zagotavljanje javne veljavnosti 
spričevala  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Masarykova cesta 16 
SI-1000 Ljubljana 
http://www.mss.gov.si/ 

Stopnja pridobljene izobrazbe (nacionalna ali mednarodna klasifikacijska lestvica) 
 
Srednja strokovna izobrazba 
Evropska klasifikacija ISCED 3 
Nacionalna klasifikacija1 KLASUIS-SRV: 15001 
                                        KLASIUS-P: 8615 
 

Ocenjevalna lestvica 
 
5 – odlično 
4 – prav dobro 
3 – dobro 
2 – zadostno  
 

Dostop do naslednje stopnje izobraževanja 
 
S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja  
omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z 
dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne 
univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 

Mednarodni sporazumi  
 
Republika Slovenija ima na področju priznavanja 
izobraževanja sklenjene sporazume s posameznimi 
državami. Informacije o tem vodi Oddelek za priznavanje 
izobraževanja  ENIC/NARIC. 

Pravna podlaga 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08)  
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) 

6. URADNO VELJAVNI NAČIN PRIDOBITVE SPRIČEVALA 

Trajanje izobraževanja 

 

       2 leti 

Število kreditnih točk2 

 

   120  kreditnih točk 

Splošnoizobraževalni predmeti 

 

Strokovni moduli 

 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

 

Interesne dejavnosti 

 

Odprti kurikul3  

 

Poklicna matura  

60 kreditnih točk **       61  kreditnih točk 

 

    39  kreditnih točk  

     

      3  kreditne točke  

 

96 kreditnih točk            4  kreditne točke 

 

     9  kreditnih točk  

                

      4  kreditne točke 

Vpisni pogoji  
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil  program srednjega poklicnega izobraževanja ali pridobil enakovredno izobrazbo po 
prejšnjih predpisih. 

Dodatne informacije 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (http://www.mss.gov.si/ ):  izobraževalni program ter opis vzgoje in  izobraževanja v 

Sloveniji 
- Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije  NRP (http://www.nrpslo.org)  
- Nacionalni center Europass (www.europass.si)   

 
 
 
 

                                                           
1 Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS (Uradni list RS št. 46/06) obsega dva podsistema: Klasifikacija vrst aktivnosti/izidov izobraževanja in 
usposabljanja (KLASIUS-SRV) in Klasifikacija področij aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P) 
2 Ena  kreditna točka pomeni 25 ur kandidatovega dela 
3 Cilje odprtega kurikula določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni/regionalni ravni. 
 

http://www.mss.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
http://www.nrpslo.org/
http://www.europass.si/


 
 
 

7. PODROBNEJŠI OPIS OPRAVLJENEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI: 

 

1. Slovenščina (13 kreditnih točk)  

2. Matematika (10 kreditnih točk)  

3. Tuji jezik 1(13 kreditnih točk) 

4. Tuji jezik 2 (4 kreditne točke) 

5. Umetnost (2 kreditni točki) 

6. Zgodovina (2 kreditni točki) 

7. Geografija (2 kreditni točki) 

8. Psihologija (2 kreditni točki) 

9. Fizika (4 kreditne točke) 

10. Kemija (2 kreditne točke) 

11. Športna vzgoja (7 kreditnih točk) 

 

STROKOVNI MODULI:  

Obvezni  strokovni moduli (27 kreditnih točk) 

1. Varovanje premoženja in oseb (15 kreditnih točk) 

2. Tehnično varovanje (5 kreditnih točk) 

3. Varnost in zdravje pri delu (3 kreditne točke) 

4. Varstvo pred požari (4 kreditne točke) 

    Izbirni  strokovni moduli (12 kreditnih točk) 

5. Nadzorovanje storitev varovanja  (6 kreditnih točk) 

6. Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru (6 kreditnih točk)  

7. Varnostna tehnika (6 kreditnih točk)  

8. Kriminalistika in kriminologija (3 kreditne točke) 

9. Javna zbiranja (3 kreditne točke) 

10. Prevoz denarja in dragocenosti (3 kreditne točke) 

11. Varovanje v logistiki (3 kreditne točke) 

12. Varovanje informacijskih sistemov (3 kreditne točke) 

13. Intervencije (3 kreditne točke) 

 

ODPRTI KURIKUL (9  kreditnih točk):  

           Odprti kurikul določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni ravni. 

 
 

     PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 

1. Praktični pouk v šoli  

2. Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI (4 kreditne točke): 

      Interesne dejavnosti obsegajo obvezni del, vsebine povezane s programom in izbirne vsebine. 
 

 

 POKLICNA MATURA: 
Obvezni del: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 pisni in ustni izpit iz zasebnega varovanja.  

Izbirni del: 

 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor (4 kreditne točke): 

 

 
DRUGE ZABELEŽKE: 

 
 
 



 

 
 

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 2011/12 

 
 

 

 


