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SLAVNOSTNI NAGOVOR OB DNEVU ZASEBNEGA VAROVANJA 

 

Spoštovani direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Miroslav ŽABERL, 

spoštovana predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami ga. 

Majda MAROLT, spoštovani predstavniki družb za zasebno varovanje, spoštovani gostje iz 

tujine, gospe in gospodje, kolegice in kolegi ter predstavniki medijev. 

 

Ob pričetku današnjega tradicionalnega XVI. DNEVA ZASEBNEGA VAROVANJA pod naslovom 

ZASEBNO VAROVANJE V LUČI UPORABNIKOV ZASEBNO VARNOSTNIH STORITEV skupaj z vami 

delim zadovoljstvo, da le-ta vsako leto privabi večjo udeležbo in zanimanje za to naše skupno 

strokovno srečanje, ki je preraslo slovenske okvire in je prepoznavno v širšem regijskem 

prostoru tudi po kvalitetnih prispevkih vedno večjega števila strokovnjakov s področja 

zasebnega varovanja. 

 

Zasebno varovanje v Republiki Sloveniji in Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja 

sta v več kot dvajsetih letih delovanja s svojim propulzivnim delovanjem premikala dojemanje 

varnosti in bila generator razvoja novih področij varovanja in zagotavljanja varnosti. Zato je 

potrebno priznati, da je zasebno varovanje  pomemben steber nacionalne varnosti v Republiki 

Sloveniji.   

 

Neugodne ekonomske razmere, ki so se močno dotaknile tudi zasebnega varovanja so seveda 

odraz globalnega stanja in stanja slovenskega gospodarstva, ki že nekaj let ni v najboljši 

kondiciji.  Vendar upamo, da se odgovorni zavedajo, da je nacionalni interes države za 

strokovno in kvalitetno opravljanje  storitev zasebnega varovanja tako velik, da bodo storili vse, 

da stroškovno razbremenijo panogo v tistih delih, ki nimajo nič skupnega z javnim interesom, ki 

ga zasleduje regulator. Hkrati želimo da odgovorni v tej državi prepoznajo kvaliteto zasebnega 

varovanja, ki zagotavlja odpravljanje tveganj in varnost ljudi ter  premoženja. Žal smo soočeni s 

prevelikim številom primerov, ki ne kaže na tako odgovorno ravnanje, posebej ko se izbira za 

njihovo varovanje družbe, ki ponujajo za svoje storitve najnižje cene s katerimi ne morejo 

pokriti zakonskih obveznosti do te iste države, še prav posebej pa do varnostnega osebja, ki ga 

ta država varuje oziroma bi ga morala varovati v javnem interesu. Praviloma izbrane družbe niso 

članice Zbornice in kot take niso zavezane Kodeksu etike v Zasebnem varovanju, tako, da jih 

zbornično častno razsodišče ne more sankcionirati. In takšne družbe so običajno tiste, ki 

varujejo državne organe, ministrstva, državno premoženje, za kar se samo po sebi postavlja 

vprašanje odgovornosti  in svojevrstnega varnostnega tveganja ali drugače hazarda. 

 

V zasebnem varovanju kot regulirani dejavnosti, kjer lastniki in odgovorni vlagajo ogromna 

finančna sredstva, da zadostijo zahtevam zakona za izpolnjevanju pogojev delovanja družb in 

varnostnega osebja, medtem, ko smo vsakodnevno soočeni z delovanjem črnega trga na tem 

področju, ki ruši konkurenco in znižuje kvaliteto. Pojavi črnega trga so tako na področju  

fizičnega varovanja, še prav posebej pa na področju tehničnega varovanja. Zato si v zasebnem 
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varovanju želimo in apeliramo na odgovorne, da pristojne inšpekcijske službe dosledno in 

profesionalno opravljajo in opravijo naloge s svojega delovnega področja. 

Letošnji dan zasebnega varovanja bo kot govori sam naslov potekal v znamenju kritičnega 

pogleda naročnikov storitev zasebnega varovanja, ki nam bodo povedali, kakšni so njihovi 

pogledi in ocene pri vsakodnevnem evalviranju družb in varnostnega osebja. Dotaknili se bomo 

tudi problematike cen v zasebnem varovanju, tudi z izkušnjami kolegov iz sosednjih držav ter 

predstavili pogoje za priznavanje poklicnih kvalifikacij varnostnega osebja med posameznimi 

državami. 

 

Prepričan sem da bo zanimiva vsebina letošnjega dneva zasebnega varovanja mnogim 

udeležencem strokovni izziv, odgovor ali vodilo k izboljšanju delovanja in poslovanja na 

področju zasebnega varovanja. 

 

Želim, da skupaj izkoristimo priložnost današnjega dne in oblikujemo naš dan tako, da se 

medsebojno obogatimo z novimi spoznanji ter ob druženju najdemo nove poslovne možnosti in 

izzive. 

 

Hvala lepa! 

 

                                                                                                    BRANKO SLAK 

P R E D S E D N I K 

 

Ljubljana, 11.11.2013 
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ZASEBNO VAROVANJE V LUČI VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC RS 

 
Kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma druge nepravilnosti obravnava tudi 
Varuh človekovih pravic RS (Varuh). Kot institucija za neformalno in izvensodno varstvo pravic 
posameznikov posreduje predvsem v primerih, kadar državni organ ali drug organ, ki izvaja 
javna pooblastila, ravna nezakonito ali nepravilno v razmerju do posameznika. Njegove 
pristojnosti in pooblastila določa Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP). Varuh lahko 
skladno s 7. členom ZVarCP naslovi organom predloge mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti 
dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi Varuh. Varuh se pri svojem delu ravna 
po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljih 
svoboščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega 
upravljanja (3. člen ZVarCP). Pri svojem delu je Varuh neodvisen in samostojen. O svojem delu 
poroča državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili. Sicer pa o svojih ugotovitvah 
in ukrepih obvešča tudi javnost. Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil (organi) morajo Varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz 
njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave. 
 
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 (drugi 
odstavek Zakona o zasebnem varovanju - ZZasV-1). Varuh tako nima neposrednega pooblastila 
za nadzor nad delom varnostnega osebja. To opravlja lahko le posredno, preko nadzora nad 
ravnanjem pristojnih organov, ki na primer opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem 
ZZasV-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.  
 
Varnostno osebje lahko s svojimi ukrepi občutno posega v človekove pravice in svoboščine, zato 
je področje zasebnega varovanja (torej varovanja, ki ga ne zagotavlja država) predmet 
zanimanja tudi Varuha. Poleg tega je med obravnavanimi pobudami (v letu 2012 je bilo teh 
3.004) vsako leto tudi nekaj pobud posameznikov, ki se nanašajo na delo varnostnega osebja. 
Te niso številčne, kar je lahko razlog za zadovoljstvo ali pa tudi za skrb. Nekaj zadnjih let pri 
Varuhu med obravnavanimi pobudami sicer ni bilo nobene takšne, ki bi zahtevala naše 
ukrepanje zaradi postopanja varnostnikov. Pobudnikom smo namreč morali predvsem 
pojasnjevati dolžnosti in ukrepe varnostnika in pritožbene poti.  
 
Na povabilo Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) pa smo v letu 2010 pripravili pripombe na 
osnutek besedila novega Zakona o zasebnem varovanju – osnutek predloga zakona. Pri tem 
smo se osredotočili na tiste spremembe oziroma dopolnitve ureditve zasebnega varovanja, za 
katere smo glede na dosedanjo obravnavo pobud pri Varuhu s tega področja ocenili, da 
utegnejo imeti večji vpliv na varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno 
varnost v Republiki Sloveniji. V ta namen smo pregledali dosedanje naše zapise v naših letnih 
poročilih, ki se nanašajo na zasebno varovanje in se v nadaljevanju nanje po potrebi tudi znova 
sklicujemo. 
 
Najprej smo podprli prizadevanje za sistemsko urejenost zasebnega varovanja, da se tudi na 
tem področju zagotovi dosledno spoštovanje zakonitosti, človekovih pravic in svoboščin ter 
načel pravne države ob poudarjenem izobraževanju, rednem usposabljanju in izpopolnjevanju 
varnostnega osebja, z učinkovitim nadzorom nad vsemi subjekti zasebnega varovanja.  



 8 

 
Strinjali smo se, da je nujno, da področje zasebnega varovanja ureja država, saj sme varnostno 
osebje pri zagotavljanju varnosti posegati tudi v človekove pravice in temeljne svoboščine 
posameznika. Gre za občutljivo dejavnost, ki jo mora država urejati in nadzorovati s svojimi 
organi. Ob tem so potrebna ustrezna in zadostna jamstva, ki bodo učinkovito preprečevala 
morebitne zlorabe. Zato mora biti to področje nujno urejeno določno in nedvoumno, hkrati pa 
morata biti zagotovljena učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru nepravilnosti. 
 
Tako smo podprli temeljni cilj osnutka predloga zakona po sistemski ureditvi področja 
zasebnega varovanja, saj je bila zaradi večkratnih sprememb in hitrega razvoja dejavnosti v 
posameznih delih zakonodaja premalo določna in nenatančno definirana ter zato nejasna za 
uporabnike, kot tudi za izvajalce varnostnih storitev. Prav je namreč, da se odpravljajo vse 
nejasnosti in nedorečenosti, ki so po ugotovitvi pripravljavca osnutka predloga zakona pogosto 
povzročale razkorak med dejanskim in normativnim in da se torej področje dovoljene 
dejavnosti zasebnega varovanja uredi določno in nedvoumno.  
 
Zakonske določbe morajo biti razumljive in jasno oblikovane. Takšen po naši oceni ni bil zapis v 
prvi in drugi točki četrtega odstavka 19. člena osnutka predloga zakona (ta je določal primere, 
ko je utemeljen dvom o zanesljivosti osebe obvezno podan) pri besedni zvezi "obravnavana 
zaradi utemeljenega suma" oziroma "obravnavana za katerikoli drugo kaznivo dejanje" saj ni 
bilo jasno na kaj se beseda "obravnava" sploh nanaša (spraševali smo se ali je s tem morda 
mišljen predkazenski ali celo kazenski postopek), poleg tega pa ne upošteva vseh primerov, ko 
je lahko posameznik morda tudi neutemeljeno "obravnavan". Kot nejasno smo ocenili tudi 
formulacijo iz osmega odstavka istega člena v delu "s potekom obstoja utemeljenega dvoma", 
saj bi takšen zapis utegnil povzročiti težave pri interpretaciji konca obstoja utemeljenega dvoma 
o zanesljivosti osebe kot varnostnega zadržka. Naše pripombe je MNZ upoštevalo in besedilo 
tega člena (po novem oštevilčenju gre za 16. člen) v predlogu zakona ustrezno spremenilo.  
 
Pozdravili smo tudi odločitev pripravljavca zakona za še bolj določno ureditev dejavnosti, 
nezdružljive z zasebnim varovanjem (21. člen osnutka predloga zakona – oz. sedaj 18. člen 
veljavnega zakona). V preteklosti je Varuh namreč že opozoril, da je razumevanje in spoštovanje 
te zakonske določbe bistveno za zakonito opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja. V tej 
zvezi smo obravnavali kar nekaj primerov, v katerih so si upniki (tudi samooklicani) jemali 
pravico v svoje roke in si pri tem pomagali z osebami, ki so opravljale dejavnost zasebnega 
varovanja. Zato smo podprli jasne razmejitve pristojnosti imetnikov licenc glede na pristojnosti 
in pooblastila, ki gredo državnim organom, da se omogoči določna in natančna omejitev 
dopustnosti opravljanja nalog zasebnega varovanja.  
 
Varnostno osebje lahko uspešno, pravilno in zakonito opravlja naloge zasebnega varovanja le 
ob ustrezni strokovni usposobljenosti. Tako je prav, da je pripravljavec nove zakonske ureditve s 
tega področja (zlasti v poglavju Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje) temu namenil še 
posebno pozornost. Ob usposabljanju in izpopolnjevanju, ki ga izvajajo zunanji organizatorji, 
seveda ne gre zanemariti tudi internih izpopolnjevanj.  
 
Podpiramo tudi poudarjanje zakonitosti in sorazmernosti uporabe ukrepov varnostnikov ter 
varstvo človekovih pravic. Ukrepi varnostnikov morajo biti namreč v vsakem primeru 
sorazmerni zakonitemu cilju njihove uporabe.  
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Poleg uporabe službenega psa, je osnutek predloga zakona na novo uredil tudi uporabo 
plinskega razpršilca, vendar, kot je bilo mogoče razbrati, le za namen preprečitve neposrednega 
napada na varnostnika, uporabo službenega psa pa za namene varovanja ljudi in premoženja, 
da zazna neupravičeno prisotnost oseb ali snovi. Zato ju po našem mnenju ni bilo mogoče šteti 
med klasične ukrepe varnostnika. Kot taka nista niti bila predvidena med naštetimi ukrepi 
varnostnika v 54. členu osnutka predloga zakona. V tej zvezi smo tudi pripomnili, da bi bilo 
zaradi boljše preglednosti in določnosti bolje, da bi bila uporaba službenega psa in strelnega 
orožja opredeljena pri členih, ko urejajo njuno uporabo, ne pa v 54. členu osnutka predloga 
zakona, ki določa ukrepe varnostnika (torej, predlagali smo drugačno umestitev drugega 
odstavka 54. člena). Hkrati smo menili, da bi veljalo zaradi boljše preglednosti tekst 54. člena 
osnutka predloga zakona, ki se ni nanašal na naštete ukrepe iz te določbe - urediti v posebnih 
določbah (dodatnih členih). Ukrepi, ki jih sme izvajati varnostnik, morajo biti namreč natančno 
določeni in jasno mora biti opredeljen njihov obseg. Tozadevne zakonske določbe morajo biti 
razumljive in oblikovane tako, da posameznik lahko iz njih razbere, v katerih okoliščinah in pod 
katerimi pogoji je določen organ upravičen odrediti in izvrševati določena pooblastila oziroma 
ukrepe.  
 
To našo pripombo je pripravljavec zakona upošteval tako, da je uporabo službenega psa, 
plinskega razpršilca ter nošenje in uporabo orožja v zakonu uredil ločeno pod naslovom 
»Uporaba drugih sredstev« v členih 54. do 56. Poudaril je, da ne želi, da pride do zamenjave z 
ukrepi varnostnika. Ravno tako so bili posamezni odstavki iz 54. člena osnutka predloga zakona 
umeščeni v nov 44. člen «dolžnosti pri uporabi ukrepov«. 
 
Četrti odstavek 58. člena osnutka predloga zakona pa je določal, da se predmeti in oseba zadrži 
do izročitve policiji, vendar največ dve uri. Prav je sicer, da se čas zadržanja osebe tudi časovno 
omejuje na najkrajši potrebi čas, vendar pa se nam je ob takšnem zapisu te določbe postavljalo 
vprašanje nadaljnjega postopka, če predmeti in oseba v tem času ni predana policiji. Ali to 
morda pomeni, da se predmete (tudi tiste, ki so primerni za napad) znova izroči osebi, ki jih je 
posedovala in jo nato tudi izpusti? Ob tem se nam je zastavljalo tudi vprašanje smiselnosti 
takšnega ukrepa, če oseba ni niti predana policiji (zgolj zaradi poteka časa v posledici 
neaktivnosti policije ali njeni zadržanosti zaradi izvajanja drugih nalog).  
 
Tudi te naše pomisleke je pripravljavec zakona upošteval. Sporočil je, da je zadržanje osebe 
(tudi čas) urejeno ločeno in sicer v 51. členu, postopek z najdenimi predmeti pa je bil jasneje 
zapisan tako, da predmeti primerni za napad nikakor ne bi smeli biti vrnjeni osebi. Pripomnil je, 
da mora v praksi policija vsako osebo, ki jo zadrži varnostnik, prevzeti prej kot v dveh urah in 
prevzeti nadaljnji postopek. Glede na razporejenost policije v naši državi in reakcijski čas, ki ga 
zagotavlja policija v praksi, MNZ ne predvideva takšnih primerov, niti se niso zgodili v zadnjih 
petih letih, ko je veljala že smiselno enaka določba. 
 
Osnutek predloga zakona je nadalje po našem mnenju upravičeno ožil in zaostroval nošenje 
orožja z naštetimi nalogami zasebnega varovanja, pod pogoji, ki jih določa Zakon o orožju. 
Uporabo fizične sile pa je osnutek predloga zakona urejal v 62. členu. Menili smo, da je ta 
potreben preoblikovanja, saj po naši oceni ni bil najbolj jasen pri naštevanju situacij, ko sme 
varnostnik uporabiti fizično silo. Razbrali tudi smo, da je predvidena uporaba fizične sile tudi za 
situacijo, ko jo je treba uporabiti za odstranitev osebe iz varovanega območja, čeprav takšne 
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možnosti tedaj veljavni ZZasV izrecno ni predvideval. Opozorili smo, da je v tej zvezi Varuh v 
preteklosti že obravnaval primere, ki so kazali na težave z razumevanjem možnosti varnostnika, 
da v takšnih primerih uporabi fizično silo. Zato smo poudarili potrebo, da se tudi ta vidik 
uporabe fizične sile jasno uredi.  
 
MNZ je v tej zvezi sporočilo, da je bila določba zakona, ki ureja uporabo fizične sile (52. člen 
zakona) napisana jasneje, po alinejah, vendar vsebinsko ni bila spremenjena. Menilo je, da ne bi 
bilo sistemsko, da varnostniki lahko varujejo določeno varovano območje, ne bi pa smeli pri 
tem osebe, ki se na varovanem območju neupravičeno zadržuje, odstraniti z območja, saj v 
bistvu opravljajo naloge na podlagi mandata – zaupanja, ki jim ga je dal naročnik. Morajo pa to 
nalogo izvesti zakonito in v skladu z načelom sorazmernosti.   
 
Osnutek predloga zakona je uredil tudi t.i. pritožbeni postopek v primeru, da pritožnik ni 
zadovoljen z varnostnikovim dejanjem ali z opustitvijo dejanja. Gre za povsem novo pritožbeno 
pot, ki jo velja vsekakor pozdraviti, saj je dosedanji predpisi s tega področja niso poznali. Varuh 
vse skozi poudarja, da je pomembno, da imajo organi (zlasti tisti z represivnimi pooblastili) 
izoblikovan (notranji) sistem obravnave pritožb posameznikov (posebno smo to tematiko 
izpostavili v poročilu za leto 1998). Prav je namreč, da so prizadeti osebi poleg formalnih 
(sodnih in upravnih) poti, ki so običajno dolgotrajne in pogosto tudi drage, na voljo tudi druge, 
manj formalne pritožbene možnosti, ki so lahko učinkovitejše, predvsem pa hitrejše in cenejše. 
Poleg tega te poti omogočajo tudi obravnavo očitkov, ki niso nujno v vzročni zvezi s samo 
pravilnostjo in zakonitostjo konkretne odločitve v postopku (npr. obravnavajo lahko vljudnost, 
spoštljivost v razmerju do stranke).  
 
Osnutek predloga je predvideval, da (na prvi stopnji) obravnava pritožbo varnostni menedžer 
pri imetniku licence; v primeru, da pritožnik ni zadovoljen z njegovimi ugotovitvami, pa 
reševanje pritožbe (na drugi stopnji) prevzame reprezentativno združenje. Varuh je tudi v tej 
zvezi poudaril (tako kot že večkrat pred tem), da že po naravi stvari velja, da ne gre zanemarjati 
interne pritožbene poti oziroma notranjega nadzora, torej nadzora v okviru samega sistema. 
Odločilna dejstva in okoliščine je namreč najlažje ugotoviti neposredno pri vpletenih osebah, 
torej tam, kjer je bila zatrjevana nepravilnost storjena. Prepričani smo, da učinkovit in zlasti 
kredibilen notranji pritožbeni postopek lahko uspešno in v zadovoljstvo večine pritožnikov 
razreši marsikatero sporno razmerje. Zato ne more biti samo po sebi sporno, da o pritožbi 
morda najprej odloča organ, kjer je do zatrjevane nepravilnosti prišlo. Zaradi pravilnega in 
objektivnega odločanja, zlasti pa zaradi zagotovitve kredibilnosti posameznih odločitev pa 
menimo, da je prav, da obstaja možnost za preverjanje posamezne sprejete odločitve tudi zunaj 
tega sistema oziroma organa. To se lahko doseže tudi z različnimi načini vključevanja zunanje 
(po potrebi tudi strokovne) javnosti. Takšna možnost po osnutku predloga zakona ni bila 
predvidena, zato je bilo po naši oceni vprašljivo ali bo predvidena pritožbena pot z reševanjem 
pritožbe (na drugi stopnji) na reprezentativnem združenju res zagotavljala neodvisno, 
objektivno in nepristransko odločanje ter uživala zaupanje posameznika, ki meni, da so bile z 
varnostnikovim dejanjem ali z opustitvijo dejanja kršene njegove pravice in svoboščine.  
 
MNZ je ob teh naših pomislekih sicer potrdilo, da je bil namen te ureditve vzpostavitev 
učinkovitega in enostavnega sistema varstva pravic posameznika, ki meni, da so bile z 
varnostnikovim dejanjem ali z opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine. Po 
besedilu takratnega predloga zakona je bila predvidena interna pritožbena pot in tudi možnost 
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nadzora strokovne javnosti, saj naj bi odgovor na pritožbo varnostni menedžer posredoval v 
vednost tudi reprezentativnemu združenju, ki je v tej zvezi imel predvideno vlogo tudi kot organ 
druge stopnje. Obravnava pritožb na drugi stopnji na reprezentativnem združenju (v senatih) je 
bila tako zamišljena kot ena od rednih oblik njihovega dela na področju ugotavljanja 
strokovnosti. Predvideno je bilo, da bi senat sicer sestavljal tudi predstavnik sindikata in 
predstavniki nevladnih organizacij s področja nadzora nad varstvom človekovih pravic in 
svoboščin.  
 
Pri samem obravnavanju in odločanju o pritožbah ni dovolj le (deklarirana) nepristranskost. Kot 
smo že večkrat poudarili, je pomemben tudi videz nepristranskosti, ki ga pritožbena pot zbuja 
pri pritožniku in v javnosti. Morebiten neuspeh pritožbe v notranji pritožbeni poti pritožnik 
namreč kaj hitro (čeprav morda tudi neutemeljeno) poveže z okoliščino, da je o pritožbi odločal 
organ, zoper ravnanje katerega se pritožuje. Zato smo v ponovnem dopisu MNZ izrazili bojazen, 
da predvidena možnost reševanja pritožbe (na drugi stopnji) na reprezentativnem združenju 
glede na sestavo senata, ni najboljša rešitev, zlasti pa ne bo preprečevala zbujanja nezaupanja 
in suma, da ni zagotovljeno neodvisno, objektivno in nepristransko pritožbeno obravnavanje. 
Učinkovitost in enostavnost pritožbenega sistema tudi sicer ne more zanemariti potrebe po 
njegovi kredibilnosti in zaupanju vanj, saj je v nasprotnem pritožbeni sistem namenjen samemu 
sebi.  
 
Po sedaj veljavni ureditvi (59. člen) pa ima posameznik, če meni, da so bile pri izvajanju ukrepov 
varnostnika kršene njegove pravice ali svoboščine, pravico podati pritožbo imetniku licence, pri 
katerem je bil v času dejanja varnostnik v delovnem razmerju. Imetnik licence je dolžan na 
zahtevo reprezentativnega združenja ali pristojnega organa pripraviti tudi poročilo o podanih 
pritožbah. 
 
Prav pa je, da zakonitost in strokovnost ukrepov varnostnikov preverja (in ukrepa v primeru 
nepravilnosti) tudi policija v skladu s svojimi pristojnostmi. Takšen nadzor mora obsegati 
zakonitost, pravilnost in strokovnost opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja, s posebnim 
poudarkom na ukrepih, s katerimi se posega v telesno in duševno celovitost posameznika ali se 
mu omejuje gibanje oziroma celo prostost. Ker je policija tisti državni organ, ki se na klic 
prizadete osebe odzove z intervencijo na kraju samem, smo že večkrat poudarili, da je prav, da 
je policiji zaupana pomembna vloga pri nadzoru nad izvajanjem zakona, ki ureja zasebno 
varovanje. Policija je tudi prva poklicana, da v konkretnem primeru, ko ugotovi kršitev, ustrezno 
ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Pasivnost policije na tem področju in ne 
ukrepanje zoper varnostnike, ki delujejo zunaj zakona, pri prizadetih osebah in sploh v javnosti 
ne vzbuja zaupanja, da država zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Pripravljavca zakona pa smo še opozorili, da ureditev na tem področju predvideva, da se 
postopek reševanja pritožbe zaključi zgolj s posredovanjem pisnega odgovora posamezniku, 
vendar pa pri tem posebej ne določa ukrepov, če gre za utemeljeno pritožbo (jasno je, da vsaka 
takšna odločitev seveda lahko terja različne ukrepe). Poleg tega so ugotovitve iz obravnavanih 
pritožb lahko odlično vodilo za izboljšanje dela varnostnikov, ugotavljanje in odpravo vzrokov za 
pritožbe. Zato smo poudarili, da bi bilo prav, da bi zakon na tem področju zagotavljal tudi boljši 
sistemski pristop (morda s povezavo pritožbenega postopka z inšpekcijskim nadzorom).  
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MNZ je potrdilo obveznost sistemskega spremljanja tega področja na podlagi obvestil policije o 
nezakoniti in nestrokovni uporabi ukrepov varnostnika in skupnih letnih poročil 
reprezentativnega združenja v zvezi z varstvom pravic posameznika o uporabi ukrepov 
varnostnika (šesti odstavek 57. člena in sedmi odstavek 59. člena predloga zakona). 
  
Nova zakonska ureditev zasebnega varovanja, poleg nadzora policije, predvideva tudi močan 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Zato 
smo poudarili potrebo, da se poskrbi za polno kadrovsko zasedenost Inšpektorata RS za 
notranje zadeve in glede na hiter razvoj zasebnega varovanja predvidevati postopno povečanje 
števila inšpektorjev, pristojnih za nadzor zasebnega varovanja. Če namreč nadzor ni ustrezen in 
učinkovit, ni mogoče pričakovati doslednega ukrepanja v vseh primerih nepravilnosti v izvajanju 
dejavnosti zasebnega varovanja. 
 
Varuh torej zagovarja takšno zakonsko ureditev zasebnega varovanja, ki bo jasno razmejevala 
pristojnosti zasebnega varovanja v razmerju do nalog, ki so zaupane državi in njenim organom. 
Ukrepi varnostnikov pa morajo biti čim bolj natančno in jasno določeni, da bo čim manj 
nejasnosti v izvajanju zakona ter hkrati omogočen učinkovit nadzor, ki ga terja možnost, da 
varnostniki pri svojem delu posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Seveda pa 
samo spremembe in dopolnitve zakonodaje niso dovolj, da na tem področju ne bi prihajalo do 
nepravilnosti, potrebno je tudi njeno dosledno izvajanje.  
 
Ivan Šelih 
Namestnik varuhinje človekovih pravic 
 
V Ljubljani, 28. 10. 2013 
 
Viri: 

1. Letna poročila Varuha (vsa dosegljiva na spletnih straneh www.varuh-rs.si). 
2. Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. št. 71/93, 15/94 – popr., 56/02 – 

ZJU, 109/2012). 
3. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1); Uradni list RS, št. 17/2011. 
4. Gradivo MNZ: Osnutek predloga Zakona o zasebnem varovanju 8. 9. 2010. 

 

 

  

http://www.varuh-rs.si/
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SPOZNANJA IN IZZIVI NA PODROČJU ZASEBNEGA VAROVANJA V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

 

Avtor 

Mag. Ivan Celestina, sekretar 

Vodja sektorja za zasebno varstvo in občinska redarstva na MNZ RS 

 

 

Spoštovani gospod predsednik, varuhinja človekovih pravic v RS, cenjeni razpravljavci in gostje! 

 

Zasebno varovanje je v Republiki Sloveniji prehodilo že dolgo pot. Prve sodobne oblike 

organiziranosti varnostnih podjetij lahko najdemo v daljnem letu 1989, zatem pa se je razvoj 

strmo vzpenjal. Potrebam mlade gospodarske panoge je bolj ali manj uspešno sledil regulator, 

ki je bil mnogokrat z inovativnimi rešitvami tudi zgled za bližnjo in daljno soseščino. Seveda vse 

ni potekalo gladko, saj so nam poznane rešitve, ki so nastajale pod vplivom dnevnih dogodkov; 

ti so bili v nekaj primerih zelo tragični. Toda včasih je potrebno storiti korak nazaj, da lahko 

narediš dva naprej.  

 

Z izkušnjami in spoznanji je raslo tudi zavedanje, kako pomembno je sistematično spremljanje 

dejavnosti in sistematična odprava morebitnih anomalij. Danes lahko trdim, da se na 

Ministrstvu za notranje zadeve pri reguliranju področja skrbno in trdno držimo starega 

latinskega pravnega reka: "da je potrebno premisliti mnogokrat in uzakoniti samo enkrat"1. 

 

Po zadnji temeljiti prenovi zakonske ureditve, ki je potekala od leta 2009, do sprejetja Zakona o 

zasebnem varovanju v letu 2011, lahko danes trdimo, da so bila nakopičena spoznanja 

takratnega časa in vedno večja vloga zasebnega varovanja v spreminjajočem se družbenem 

okolju, primerna podlaga za oblikovanje trdnejših temeljev za prihodnje.  

 

Ni naključju, da je vsebinska orientiranost predpisa našla skupno točko v dveh pomembnih 

načelih, ki jih danes povzema celotna pravna ureditev na tem področju:  

 

- poudarjen javni interes  

- in načelo sorazmernosti oz. sorazmernega izvajanja ukrepov.  

 

To sta nedvomno tudi stični točki z letošnjim dnevi zasebnega varovanja, saj se je potrebno 

zavedati, da se z zasebnim varovanjem na eni strani srečujejo naročniki oz. uporabniki zasebno 

varnostnih storitev, na drugi strani pa državljani, ki naključno ali pa zaradi zadovoljevanja 

lastnih potreb, pridejo v stik z izvajalci zasebno varnostnih storitev.  

 

                                                      
1 Deliberandum est saepe, statuendum est semel. 



 14 

JAVNI INTERES 

 

Zasebno varovanje je regulirana gospodarska dejavnost, ki je namenjena varovanju ljudi in 

premoženja. Regulirana je v javnem interesu zaradi razlogov: 

 

- varovanja javnega reda,  

- javne varnosti,  

- varstva naročnikov,  

- varstva tretjih oseb in  

- varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost.  

 

Zakon o zasebnem varovanju zato jasno opredeljuje pogoje, ki zagotavljajo uresničevanje 

naštetih kriterijev.   

 

Vsi izvajalci zasebnega varovanja, tako imetniki licenc kot tudi varnostno osebje, zato ne smejo 

povzročati situacij, zaradi katerih bi bila ogrožena javni red in javna varnost, ogroženi naročniki 

ali tretje osebe. Hkrati pa je zagotovljena tudi varnost izvajalcev, ki neposredno opravljajo 

dejavnost s tem, ko je jasno določeno:  

 

- usposabljanje varnostnega osebja,  

- pogoji delovnega razmerja,  

- v določenih primerih delovna obleka,  

- enotna službena izkaznica, izdana od pristojnega organa,  

- kazenske določbe zoper tretje osebe, ki ne spoštujejo ukrepov varnostnika ipd. 

 

Zasebni interes, ki se uresničuje s pomočjo zasebnega varovanja se v primeru konflikta mora 

umakniti javnemu interesu. Zasebno varovanje ne more biti zgolj odvisno od naročila oz. želje 

naročnika ali odločitve imetnika licence oz. varnostnika, temveč je pri tem primarnega pomena 

javni interes. Zakon o zasebnem varovanju tako postavlja nedvoumno razmerje med obema 

kategorijama in jasno opredeljuje polje delovanja zasebnega varovanja.  

 

Ne smemo namreč pozabiti, da zakon dovoljuje varnostnemu osebju uporabo določenih 

ukrepov, ki pomenijo posege v človekove pravice in temeljne svoboščine.  

 

Zaradi navedenega je predpisovanje pogojev za gospodarske subjekte in posameznike, ki 

opravljajo to dejavnost, v interesu pravic drugih in tudi v splošnem interesu države, ki je svojim 

prebivalcem dolžna zagotavljati varnost.  

 

Na to nas opozarja tudi Ustavno sodišče, ki je v eni izmed svojih sodb2 zapisalo: "Zaradi 

varovanja temeljnih pravic tretjih oseb mora država, ki je prva poklicana, da zagotavlja dejansko 

                                                      
2 Več o tem odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/08-11 z dne 25.9.2008. 
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varnost, izvajanje te dejavnosti omejiti. Država mora razmejiti zasebno varovanje od javnega, 

vplivati na usposobljenost in kakovost zasebnih varnostnikov, vzpostaviti učinkovit nadzor nad 

zakonitostjo dela družb za zasebno varovanje, določati splošne in posebne pogoje za opravljanje 

dejavnosti zasebnega varovanja, določiti pooblastila varnostnikom idr. Zaradi varstva javnega 

interesa morajo biti urejeni mehanizmi, s katerimi se zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti 

zasebnega varovanja. Zakonodajalec mora z ustreznimi ukrepi preprečiti, da bi dejavnost 

zasebnega varovanja izvajale osebe, ki za to niso primerne in ki ne spoštujejo zakonskih določb."  

 

SORAZMERNOST 

 

Ko govorimo o drugem načelu, načelu sorazmernosti poudarjamo varovalko pri odločanju, v 

okviru katerega se primernost oziroma intenzivnost ukrepa določa v povezavi s ciljem, ki ga ima 

tak ukrep. Večkratno zapisano stališče Ustavnega sodišča ta pojem precizno razdela in jasno 

pojmovno opredeli3: "Posegi v ustavne pravice so dopustni, če je podan ustavno dopusten cilj 

(npr. varstvo pravic drugih ali tudi javnega interesa - bodisi neposredno bodisi posredno, da se 

preko javnega interesa varujejo pravice drugih) hkrati pa morajo biti izpolnjeni trije pogoji:  

 

1. poseg mora biti primeren za dosego zaželenega in (ustavno) dopustnega cilja,  

2. poseg mora biti nujen - to pomeni, da cilja ni mogoče doseči z blažjim posegom v ustavno 

pravico ali celo brez njega (drugi možni ukrepi z istim ciljem ga ne morejo nadomestiti), in  

3. upoštevati je treba tudi t.i. sorazmernost v ožjem smislu. To pomeni, da je pri ocenjevanju 

nujnosti posega treba tehtati pomembnost posega v ustavno pravico s pomembnostjo 

ustavno dopustnega cilja, ki želi zavarovati ali zagotoviti druge ustavno varovane dobrine, in 

odmeriti upravičenost nujnega posega sorazmerno s težo prizadetih posledic." 

 

Načelo sorazmernosti mora biti tudi vodilo izvajalcem zakona, inšpektorjem in policistom ter 

nosilcem javnega pooblastila, ki v upravnih, prekrškovnih ali drugih postopkih odločajo o 

pravicah posameznikov ali izvajajo posamezne določbe zakona in na njem temelječih predpisov. 

 

SPOZNANJA 

 

Vse navedeno nam je na deklaratorni ravni jasno in nedvoumno. Postavlja pa se vprašanje ali je 

tudi dejansko stanje na področju zasebnega varovanja danes, zdaj in tukaj ustrezno?  

 

Ali je zagotovljen javni interes in dejansko spoštovana sorazmernost? 

 

V luči gospodarski razmer, ki so nam vsem poznane, poteka vedno bolj intenzivna razprava, 

predvsem v strokovni javnosti ali natančneje v krogu izvajalcev zasebnega varovanja, po 

                                                      
3 Več o tem odločba Ustavnega sodišča št. U-I-290/96 z dne 11.6.1998. 
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spremembah normativnih rešitev, ki bi imele pozitivne učinke predvsem na stroškovni plati 

zasebno varnostnih podjetij. Zasebno varnostna podjetja, so tako kot ostali gospodarski subjekti 

prisiljena k optimizaciji stroškov, ki pa so v pretežni meri pogojena s pravno ureditvijo v državi. 

Zakon o zasebnem varovanju je na sistemski ravni celovito uredil dejavnost zasebnega 

varovanja. S svojimi rešitvami pa je pomembno vplival tudi na stroške poslovanja zasebno 

varnostnih podjetij. Ker je oblikovanje rešitev v zakonu potekalo skozi dolgotrajen proces analiz, 

vrednotenj, sodelovanj in izdelave izvedbenih dokumentov, so se pripravljavci predpisa že ob 

pripravi zakona zavedali finančnih obremenitev zasebno varnostnih podjetij.  

 

Dovolite mi, da v nadaljevanju predstavim ključne vsebinske sklope na področju stroškovnih 

obremenitev varnostnih podjetij. 

 

Pretežni del stroškov varnostnih podjetij je nedvomno povezan s strokovnim usposabljanjem in 

izpopolnjevanjem varnostnega osebja4. Zakon je tu prinesel pomemben kvalitativen preskok, 

saj uvaja vrsto novih rešitev, ki zagotavljajo ustrezen predvsem pa zadosten nivo znanja 

varnostnega osebja. Čeprav bi se lahko strinjal, da se posamezne modalitete izvajanja 

programov prilagodijo, pa smo na ministrstvu mnenja, da spremembe ne smejo vplivat na 

kvaliteto izobraževalnega procesa, še posebej pa ne na kvaliteto pridobljenega znanja 

varnostnega osebja. Dosledno zagotavljanje izvajanja strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja varnostnega osebja je garant za primerno strokovnost dela. Hkrati pa se na ta 

način zmanjšujejo morebitne nepravilnosti pri uporabi ukrepov in s tem nezakonitih posegov v 

človekove pravice in temeljne svoboščine.  

 

Posebno kategorijo predstavljajo stroški na področju glob zaradi nespoštovanja predpisov, ki so 

po našem mnenju primerljive z ostalimi globami pri znatnem delu primerljivih dejavnosti. Višina 

glob v zakonu zasleduje cilje povezane z varovanjem javnega interesa. V preteklosti se je 

namreč pokazalo, da nizke globe nimajo učinka na spoštovanje predpisov, saj je marsikateri 

imetnik licence iz osebnih interesov raje plačeval globo, kot pa se ravnal v skladu s predpisi. Na 

tem področju, bomo v prihodnosti pripravili manjše korekcijske rešitve, saj bomo s pomočjo 

novih informatizacijskih rešitev, ki jih uvajamo na ministrstvu, lahko pogojevali obravnavo 

nekaterih t. i. opustitvenih kršitev.   

 

Pomembna stroškovna obremenitev so tudi kvote invalidov, ki so določene s posebno uredbo 

vlade. Vsi ste seznanjeni, da je Vlada Republike Slovenije je v letu 2007 sprejela uredbo s katero 

je določila delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem 

delodajalcu (zavezanec je vsak, ki zaposluje najmanj 20 oseb). Kvote se določajo različno po 

                                                      
4 Največji strošek za podjetja je predstavljala prehodna določba 4. odstavka 93. člena zakona, ki določa, da se varnostno osebje, ki je opravilo 

osnovno strokovno usposabljanje ali izobraževanje ali na drug način pridobilo pravico do opravljanja zasebnega varovanje pred 1. januarjem 

2008, mora udeležiti obdobnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti do 1. 

januarja 2013. Tako je bilo opravljenih kar 4849 obdobnih preizkusov strokovne usposobljenosti. 
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dejavnostih in znašajo 2%, 3% ali 6%. Zavezancu ki zaposluje manj kot 50 oseb se ta kvota zniža 

za 1%, vendar ne more biti nižja od 2%. Svoje obveznosti lahko zavezanci izpolnijo na tri načine: 

 

- z zaposlitvijo predpisanega števila invalidov, 

- s pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali 

- s plačevanjem prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.  

 

Prvotno je uredba za dejavnost zasebnega varovanja predvidevala kvoto v višini 3%. S 

spremembo uredbe v letu 2008, kjer se je poenotila standardna kvalifikacija dejavnosti z EU pa 

se je kvota za dejavnost zasebnega varovanja dvignila na 6%. Ni nepomembno, da Zakon o 

zasebnem varovanju med osebnimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, določa tudi 

zdravstveno sposobnost za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja. V zakonu so določeni 

ukrepi in dolžnosti varnostnika, ki zahtevajo od varnostnika, da se sam izpostaviti riziku, saj je 

njegova osnovna naloga varovanje ljudi in premoženja. Na Ministrstvu za notranje zadeve smo 

že v letu 2009 pripravili dokument, kjer smo resorno pristojno Ministrstvo za zdravje opozorili 

na nesorazmerno obremenitev in hkrati predlagali, da bi se dejavnost zasebnega varovanja 

uvrstila med dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, za kar je 

predvidena 2% kvota. Ponovno smo opozorilo posredovali v preteklem in letošnjem letu, 

vendar je proces spreminjana uredbe zapleten, saj naveden predpis usklajujejo na delovni 

skupini Ekonomsko socialnega sveta. Pri tem imamo zagotovilo, da naj bi postopek spremembe 

stekel še v tem letu, kjer bomo kot regulator povabljeni k sodelovanju.  

 

Kljub temu, da so stroškovne obremenitve podjetij tudi na drugih področjih (npr. upravne takse 

pri pridobitvi licence in službenih izkaznic, obremenitve ob spremembi višine minimalne plače, 

ter v  letu 2016 uskladitev oznak na delovnih oblekah, opremi in vozilih), se moramo vsi skupaj 

zavedati, da pri posegih v ureditev lahko hitro zaidemo v kolizijo obstoječih razmerij, ki so 

garant za že prej omenjena temeljna izhodišče normativne ureditve področja.  

 

V okviru stroškovne ocene stanja, ministrstvo pri javnih razpisih ugotavlja, da posamezna 

podjetja nekritično nižajo cene svojih storitev, kar dolgoročno zagotovo negativno vpliva na 

delovanje podjetij. Tako pri naročnikih kot izvajalci varnostnih storitev je napačno razmišljanje, 

da je nižja cena garant za uspeh na javnih razpisih. Pri tem velja opozoriti na priročnik5, ki je bil 

že pred leti objavljen v okviru Evropske unije in pri katerem je sodelovalo tudi Evropsko 

združenje zasebnega varovanja (CoESS), ki opozarja na ta problem in izpostavlja nekatere 

rešitve.  

 

                                                      
5

Priročnik je dostopen na spletni strani: 

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/zasebno_varovanje_detektivi/zasebno_varovanje/uporabniki_in_narocniki_storitev_zasebnega_varova

nja/ 
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Strinjam se, da edino merilo izbire ne sme biti izključno najnižja cena, temveč je potrebno 

upoštevati tudi strokovna merila. Zakon, ki ureja javna naročila poleg načina izbire ponudnika 

na podlagi najnižje cene določa tudi, da naročnik lahko odda naročilo: 

 

- na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom 

naročila, kot so na primer: kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, 

okoljske lastnosti, stroški poslovanja, stroškovna učinkovitost, tehnična pomoč, datum dobave ter 

rok za dobavo ali dokončanje del.  

 

Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, 

v obvestilu o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v 

opisnem dokumentu, opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila.  

 

V praksi je zaznati, da se v posameznih javnih naročilih pogosto najde določba, ki govori: "V 

kolikor naročnik odda naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo 

različnih meril, merilo cena ne sme biti manj kot 60% vseh meril." 

 

Spoštovani! 

 

Rdeča nit mojega prispevka so spoznanja in izzivi na področju zasebnega varovanja v Republiki 

Sloveniji. Čeprav nekoliko pod vtisom gospodarskih razmer, spoznanja na področju zasebnega 

varovanja niso povezano samo s finančnimi učinki.  

 

Kljub prepričanju, da je ureditev dobra, bi zagotovo lahko še kaj postorili. V prihodnje bi veljalo 

razmisliti o natančnejši ureditvi zdravniških pregledov. Naloge in pristojnosti na področju 

zasebnega varovanja zahtevajo "celega" človeka. Vedno prisotna nevarnost, dolžnost 

izpostavljanja in možnost posegov v pravice drugih oseb od varnostnega osebja terjajo, da 

dejavnost lahko opravljajo le tisti, ki to znajo in zmorejo. Zakon določa, da se za ugotavljanje 

zdravstvene in psihične sposobnosti uporabljajo predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, 

glede vrste, obsega in vsebine preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter načina in rokov 

za opravljanje teh pregledov. Zdravstveno in psihično sposobnost ugotavlja zdravnik specialist 

medicine dela in športa na podlagi zdravniškega pregleda glede na vrsto dela, ki ga bo opravljal 

prosilec. Ne glede na predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, se šteje, da prosilec ni 

zdravstveno in psihično sposoben za opravljanje zasebnega varovanja, če je z zdravniškim 

pregledom ugotovljeno, da je odvisen od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 

drugih psihoaktivnih snovi. Zaradi specifičnosti poklica se danes srečujemo z različnimi pogledi 

na še sprejemljivo zdravstveno sposobnost, predvsem pa delo z omejitvami. Glede izpolnjevanja 

zdravstvenih pogojev bi veljalo razmisliti o podzakonskem aktu. Po trenutno veljavni ureditvi 

napotnico napiše delodajalec, ki pa praviloma posebej ne opredeljuje zahtev, ampak gre v 

večini primerov za splošni pregled. Poleg tega specialist medicine dela in športa pred presojo ne 

zahtevajo osebnega kartona, kar postavlja dvom v ugotavljanje izločitvenih razlogov po zakonu 
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(npr. alkoholizem). Na del opisanih ugotovitev je ministrstvo že opozorilo pristojno Ministrstvo 

za zdravje.  

 

Zagotovo bi bilo v izogib stroškov varnostnih podjetij potrebno natančneje definirati morebitne 

dovoljene načine varnostnega preverjanja pred formalno podajo vloge za zaposlitev 

varnostnega osebja. Danes je tako preverjanje mogoče zgolj v sklopu obravnave podane vloge 

za zaposlitev.  

 

Jasneje bi bilo potrebno opredeliti vodstvena delovna mesta, kjer zaznavamo različna 

tolmačenja določbe zakona in poskuse izigravanja predpisa za pridobitev službenih izkaznic 

varnostnega menedžerja. Dejstvo, da navedeni pojem tudi v zakonodaji s področja delovnih 

razmerij ni pojasnjen, predstavlja pogosto dilemo pri priznavanju pravic vlagateljem.  

 

Nedvoumno bi bilo potrebno urediti tudi do registracijo prostorov pri nosilcih javnega 

pooblastila, katerim je bilo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje nalog strokovnega 

usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja. Le ti svojo dejavnost širijo izven okvirov 

prvotne prijave, kar glede na določbe veljavnih predpisov terja dodana soglasja.  

 

Kot posebnost v zakonu bi bilo potrebno urediti dovoljenost izdajanja soglasij za dopolnilno 

zaposlitev varnostnega osebja in morebitne dodatne pogoje v zvezi s tem. V tem pogledu je 

problematična predvsem stroškovna obremenitev tistega podjetja, ki zaposluje varnostno 

osebje za polni delovni čas.   

 

... in še bi lahko našteval.  

 

IZZIVI 

 

Pomembni pa so tudi ključni izzivi, ki smo si jih zadali v bližnji prihodnosti. 

 

Kot prvo naj omenim že tradicionalno dobro sodelovanje z Zbornico za razvoj slovenskega 

zasebnega varanja, s katero smo prav pred kratkim ustanovili skupno delovno skupino z 

namenom proučitve stroškov zasebno varnostnih podjetij, ki izhajajo iz podzakonskih aktov 

Ministrstva za notranje zadev. Želimo namreč natančno proučiti možnosti in rešitve, ki bi v kar 

najkrajšem času, omogočile vsaj nekoliko zmanjšano finančno obremenjenost varnostnih 

podjetij iz tega naslova. 

 

Po implementaciji Uredbo (EU) št. 1214/2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu 

eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja smo pred pričetkom izvajanja 

usposabljanja, ki je med drugim opredeljeno tudi v sami Uredbi. Tu naj poudarim, da je 

Slovenija uspela v pogajanjih predpisano kvot ur znižati na račun nacionalnega usposabljanja iz 

200 na 82 ur. Sicer implementacija uredbe pomeni možnost čezmejnega prevoz evra (gotovine) 
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znotraj evrskega območja in odstranitev številnih ovir s katerimi so se srečevala varnostna 

podjetja. Ministrstvo za notranje zadeve je že podalo tudi prvo soglasje nosilcu javnega 

pooblastila na gradivo za usposabljanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine. 

Zato pričakujemo, da bomo v prihodnjem letu že podali tudi prva dovoljenje za čezmejni prevoz 

eurogotovine.   

 

Trenutno veljavni Zakon o zasebnem varovanju je prvi predpis na tem področju, ki predpisuje 

določanje standardov na področju zasebnega varovanja. Z opredelitvijo standardov pa se 

pomembno vpliva na kvaliteto varnostnih storitev. Poleg spremljanja izvajanja določb 

predpisov, ki natančneje opredeljujejo to področje, bomo zaradi tehnološkega napredka doma 

in v svetu in nekaterih dosedanjih ugotovitev v prihodnje primorani proučiti potrebe po 

uskladitvi in dodatnem definiranju norm na tem področju. 

 

Kot zadnji izziv, ki vam ga nameravam predstaviti je informatizaciji upravnih procesov in 

upravnih postopkov na Ministrstvu za notranje zadeve pri izvajanju nalog na področju 

zasebnega varovanja. Kot veste je ministrstvo pristojno tako za podeljevanje licenc na področju 

zasebnega varovanja, kot podeljevanje izkaznic varnostnemu osebju. Naloga je obsežna in 

zahtevna, hkrati pa se zavedamo svoje vloge in odgovornosti pri nemotenem poslovanju 

varnostnih podjetij. Poleg navedenega imamo tudi pristojnosti pri odvzemu podeljenih pravic. 

Za učinkovitejše izvajanje nalog smo s pomočjo strokovnjakov razvili aplikacijo, ki bo v znatni 

meri avtomatizirala naše postopke, hkrati pa skrbela za hitro, ažurno in natančno poslovanje. 

Omogočen nam bo neposreden dostop do večine evidenci drugih upravljavcev, za kar smo 

pridobili tudi soglasje Informacijskega pooblaščenca. Ponosni smo, da smo projekt po dolgih 

štirih letih pripeljali do zaključka in da ravno danes pričenjamo s produkcijo. Za uresničitev 

javnega interesa in zagotavljanja prijazne in učinkovite javne uprave naj bo ta majhen a za nas 

velik dosežek, prispevek k zasebno varnostni dejavnosti, kot si jo želimo v prihodnje.  

 

Hvala! 
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VLOGA INŠPEKTORATA RS PRI ZAGOTAVLJANJU SPLOŠNE VARNOSTI NA 

PODROČJU ZASEBNEGA VAROVANJA 
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TUDI V ZASEBNEM VAROVANJU SO LE LJUDJE 

 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

IZBIRA PONUDNIKA ZASEBNEGA VAROVANJA V JAVNEM SEKTORJU 
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ZASEBNO VAROVANJE V LUČI NAROČNIKA »IZKUŠNJE AERODROMA 

LJUBLJANA« 
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VARNOSTNE STORITVE, KI JIH POTREBUJE SODOBNO PODJETJE VS. 

VARNOSTNE STORITVE, KI JIH PONUJAJO DRUŽBE ZA ZASEBNO 

VAROVANJE 
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INTERPERSONALNE KOMPETENCE VARNOSTNEGA OSEBJA, KOT JIH 

VIDIJO UPORABNIKI STORITEV 

POVZETEK 

Država sama ne more več učinkovito zagotavljati varnosti svojih državljanov na vseh področjih 

delovanja, zato porazdeljuje odgovornost za varnost in zagotavljanje varnosti tako na lokalno 

skupnost kakor tudi zasebno varnost. Zato mora dopuščati tako komercialno varstvo kakor tudi 

prostovoljno samoorganiziranje. Z razširjanjem lokalno varnostnih ter zasebnovarnostnih 

področij in organizacij mora država zagotavljati ustrezen nadzor. Osrednja vprašanja so 

občinska redarstva in njihovo delovanje, zasebna varnostna podjetja in njihovo delovanje, vloga 

države ob regulaciji obeh področij ter možnosti povezovanja lokalnega ter zasebnega varovanja. 

Zaradi pomembnosti področja delovanja tako lokalnih služb za zagotavljanje varnosti kakor tudi 

zasebno varnostnih služb lahko in moramo oboje vključevati v strategijo nacionalne varnosti, in 

sicer v podsistem notranje varnosti.  

 

Avtor je v raziskavi ugotovil, da so interpersonalne kompetence varnostnega osebja, kakor tudi 

njihovih nadrejenih izjemnega pomena za kvalitetno opravljanje dela, hkrati pa naročniki 

varnostnih storitev zaposlene v varnostnih podjetjih (varnostnike) ocenjujejo bolje kot je iz 

javnega mnenja in splošnega razpoloženja moč sklepati. 

 

VZOREC IN METODA 

 

V raziskavo je bilo vključenih skupno 471 udeležencev, od tega 378 moških in 93 žensk. Vzorec 

je bil za potrebe našega dela razdeljen v 3 skupine, in sicer: varnostniki ( n = 234 ), varnostni 

menedžerji ( n = 32 ) in uporabniki varnostnih storitev ( n = 205). Ostale karakteristike vzorca so 

glede na navedene skupine prikazane v tabelah 19 do 21 ter grafih 1 do 6.  

 

Tabela 1: Izobrazbena sestava vzorca po skupinah 

 

 

 

Skupina 

Stopnja izobrazbe  

OŠ SŠ Višja 

šola 

Visoka 

strok. 

šola 

Uni. 

izobrazba 

Mag. Doc. Skupaj 

Varnostniki 19 199 8 6 1 / / 233 

Varnostni 

menedžerji 

2 20 2 4 4 / / 32 

Uporabniki 

varnostnih 

storitev 

12 55 36 34 55 9 4 205 

Skupaj 33 274 46 44 60 9 4  



 65 

*Opombe: Številke v tabeli pomenijo število oseb. Visoka strok.šola pomeni visoka strokovna 

šola, Uni. pa univerzitetna. 

 

V raziskavi smo aplicirali vprašalnike na 3 skupinah udeležencev, in sicer varnostniki, varnostni 

menedžerjih in uporabniki varnostnih storitev. Vprašanja so se nanašala na različne vsebinske 

sklope, glede na katere so prikazani tudi odgovori udeležencev, razvrščeni po statusu. 

  

Najprej so udeleženci odgovarjali na vprašanja o interpersonalnih kompetencah zaposlenih v 

varnostnih službah. Skupini varnostnikov in varnostnih menedžerjev sta podajali samoocene, 

torej mnenje o lastnih interpersonalnih kompetencah, medtem ko je skupina uporabnikov 

varnostnih storitev podajala ocene o kompetencah ostalih 2 skupin.  

 

Tabela 2: Opisne statistike odgovorov vseh skupin udeležencev na trditve o interpersonalnih 

kompetencah 

 

 

 

 

Postavka 

Skupina udeležencev 

Varnostnik Varnostni menedžer Uporabniki 

varnostnih storitev 

M SD M SD M SD 

Delo opravljam 

profesionalno 

4,48 0,63 4,50 0,57 3,86 0,92 

Delo opravljam strokovno 4,49 0,65 4,31 0,59 3,74 0,95 

Sem dostopen 4,53 0,71 4,69 0,47 4,00 0,95 

Sem komunikativen 4,50 0,69 4,62 0,55 4,01 0,88 

Sem olikan 4,65 0,57 4,28 0,77 4,02 0,88 

Sem pošten 4,79 0,46 4,81 0,47 4,01 0,94 

Sem delaven 4,68 0,56 4,72 0,52 3,90 0,90 

Sem prilagodljiv 4,54 0,66 4,44 0,67 3,81 0,88 

Sem inteligenten 4,34 0,69 4,21 0,71 3,64 0,98 

Sem obziren  4,52 0,61 4,28 0,73 3,83 0,91 

Sem pripravljen pomagati 4,67 0,53 4,72 0,46 4,02 0,88 

Se odzivam hitro 4,57 0,59 4,66 0,48 3,92 1,01 

Sem urejen 4,69 0,53 4,56 0,67 4,10 0,90 

Sem razumevajoč 4,64 0,58 4,53 0,56 3,93 0,89 

Opombe: M pomeni aritmetična sredina odgovorov na lestvici Likertovega tipa od 1 do 5, SD pa 

standardna deviacija. 

 

Iz tabele 2 so razvidne aritmetične sredine in standardni odkloni odgovorov vseh skupin 

udeležencev na podane trditve o interpersonalnih kompetencah pri delu. Odgovori kažejo 

visoke vrednosti, kar potrjuje prisotnost naštetih kompetenc pri udeležencih glede na njihovo 

samooceno. Po pregledu vrednosti ugotavljamo tudi, da so ocene s strani uporabnikov 
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varnostnih storitev pri vseh postavkah nižje kot ocene ostalih 2 udeleženih skupin. Med samimi 

postavkami ni izstopajočih razlik.  

 

V okviru sklopa vprašanj o interpersonalnih kompetencah so nas zanimale tudi  morebitne 

pomembne razlike med skupinami udeležencev glede na njihov status, ki smo jih preizkusi s 

pomočjo enosmerne analize variance. 

 

Tabela 3: Rezultati ANOVE za trditve o interpersonalnih kompetencah udeležencev 

 

Postavka  SS df MS F p 

Delo 

opravljam 

profesionalno 

Med skupinami 44,90 2 22,45 38,35 0,00 

Znotraj skupin 275,11 470 0,58   

Skupaj 320,00 472    

Delo 

opravljam 

strokovno 

Med skupinami 61,75 2 30,88 49,59 0,00 

Znotraj skupin 292,67 470 0,62   

Skupaj 354,42 472    

Sem dostopen Med skupinami 36,09 2 18,04 27,39 0,00 

Znotraj skupin 309,60 470 0,66   

Skupaj 345,69 472    

Sem 

komunikativen 

Med skupinami 29,92 2 14,96 24,98 0,00 

Znotraj skupin 281,45 470 ,60   

Skupaj 311,37 472    

Sem olikan Med skupinami 44,14 2 22,07 40,53 0,00 

Znotraj skupin 255,90 470 0,54   

Skupaj 300,04 472    

Sem pošten Med skupinami 70,70 2 35,35 70,21 0,00 

Znotraj skupin 236,66 470 0,50   

Skupaj 307,36 472    

Sem delaven Med skupinami 71,45 2 35,73 67,25 0,00 

Znotraj skupin 249,68 470 0,53   

Skupaj 321,14 472    

Sem 

prilagodljiv 

Med skupinami 60,54 2 30,27 51,92 0,00 

Znotraj skupin 274,03 470 0,58   

Skupaj 334,57 472    

Sem 

inteligenten 

Med skupinami 54,23 2 27,11 39,17 0,00 

Znotraj skupin 325,35 470 0,69   

Skupaj 379,59 472    

Sem obziren Med skupinami 53,3 2 26,68 46,04 0,00 

Znotraj skupin 272,341 470 0,58   

Skupaj 325,70 472    
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Sem 

pripravljen 

pomagati 

Med skupinami 53,26 2 26,63 54,19 0,00 

Znotraj skupin 230,99 470 0,49   

Skupaj 284,25 472    

Se odzivam 

hitro 

Med skupinami 50,82 2 25,41 40,12 0,00 

Znotraj skupin 297,74 470 0,63   

Skupaj 348,56 472    

Sem urejen Med skupinami 38,71 2 19,36 37,17 0,00 

Znotraj skupin 244,72 470 0,52   

Skupaj 283,43 472    

Sem 

razumevajoč 

Med skupinami 56,46 2 28,23 52,78 0,00 

Znotraj skupin 251,40 470 0,53   

Skupaj 307,86 472    

Opombe: SS pomeni vsoto kvadratov, df stopnje svobode, MS srednji kvadrat, F vrednost  

preizkusa in p statistično pomembnost ANOVE, ki je bila izvedena na ravni tveganja 0,05.   

 

Analiza variance med vsemi skupinami udeležencev, v tabeli 23 je pokazala, da so razlike v 

odgovorih pri vseh postavkah o interpersonalnih kompetencah statistično pomembne. 

Odgovori udeležencev so se torej pomembno razlikovali glede na to, ali so ocenjevali lastne 

kompetence (varnostniki in varnostni menedžerji) ali kompetence zaposlenih, s stališča 

uporabnikov varnostnih storitev. Smer razlik in pomen le-teh smo nadalje preizkusili s 

postopkom testa Dunnet C.  

 

Tabela 4: Prikaz rezultatov testa Dunnet C 

 

Postavka 

Status 

udeležencev 

Status 

udeležencev 

Razlika M 

med 

skupinami SE 

95% IZ 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Delo opravljam 

profesionalno 

varnostnik varnostni 

menedžer 

-0,017 0,11 -0,28 0,25 

uporabnik var. 

storitev 

0,62* 0,08 0,44 0,80 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,02 0,11 -0,25 0,28 

uporabnik var. 

storitev 

0,64* 0,12 0,35 0,93 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,62* 0,08 -0,80 -0,44 

varnostni 

menedžer 

-0,64* 0,12 -0,93 -0,35 

Delo opravljam 

strokovno 

varnostnik varnostni 

menedžer 
0,18 0,11 -0,10 0,46 

uporabnik var. 0,74* 0,08 0,56 0,93 
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storitev 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,18 0,11 -0,46 0,10 

uporabnik var. 

storitev 
0,57* 0,12 0,26 0,87 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,74* 0,08 -0,93 -0,56 

varnostni 

menedžer 
-0,57* 0,12 -0,87 -0,26 

Sem dostopen varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,15 0,10 -0,39 0,08 

uporabnik var. 

storitev 
0,53* 0,08 0,34 0,72 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,15 0,10 -0,08 0,39 

uporabnik var. 

storitev 
0,69* 0,11 0,43 0,95 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,53* 0,08 -0,72 -0,34 

varnostni 

menedžer 
-0,69* 0,11 -0,95 -0,43 

Sem 

komunikativen 

varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,12 0,11 -0,38 0,14 

uporabnik var. 

storitev 
0,49* 0,08 0,31 0,67 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,12 0,11 -0,14 0,38 

uporabnik var. 

storitev 
0,61* 0,12 0,33 0,89 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,49* 0,08 -0,67 -0,31 

varnostni 

menedžer 
-0,61* 0,12 -0,89 -0,33 

Sem olikan varnostnik varnostni 

menedžer 

,37* 0,14 0,02 0,72 

uporabnik var. 

storitev 

,63* 0,07 0,46 0,80 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -,37* 0,14 -0,72 -0,02 

uporabnik var. 

storitev 

,26 0,15 -0,10 0,63 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -,63* 0,07 -0,80 -0,46 

varnostni 

menedžer 

-,26 0,15 -0,63 0,10 

Sem pošten varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,02 0,09 -0,24 0,20 

uporabnik var. 0,78* 0,07 0,61 0,95 
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storitev 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,02 0,09 -0,20 0,24 

uporabnik var. 

storitev 
0,80* 0,11 0,54 1,05 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,78* 0,07 -0,95 -0,61 

varnostni 

menedžer 
-0,80* 0,11 -1,05 -0,54 

Sem delaven varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,04 0,10 -0,28 0,21 

uporabnik var. 

storitev 
0,78* 0,07 0,61 0,95 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,04 0,10 -0,21 0,28 

uporabnik var. 

storitev 
0,82* 0,11 0,54 1,09 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,78* 0,07 -0,95 -0,61 

varnostni 

menedžer 
-0,82* 0,11 -1,09 -0,54 

 Sem prilagodljiv varnostnik varnostni 

menedžer 
0,10 0,13 -0,20 0,41 

uporabnik var. 

storitev 
0,73* 0,07 0,56 0,91 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,10 0,13 -0,41 0,20 

uporabnik var. 

storitev 
0,63* 0,13 0,30 0,95 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,73* 0,07 -0,91 -0,56 

varnostni 

menedžer 
-0,63* 0,13 -0,95 -0,30 

Sem inteligenten varnostnik varnostni 

menedžer 
0,12 0,13 -0,21 0,45 

uporabnik var. 

storitev 
0,69* 0,08 0,50 0,89 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,12 0,13 -0,45 0,21 

uporabnik var. 

storitev 
0,57* 0,14 0,23 0,92 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,69* 0,08 -0,89 -0,50 

varnostni 

menedžer 
-0,57* 0,14 -0,92 -0,23 

Sem obziren varnostnik varnostni 

menedžer 
0,24 0,13 -0,09 0,57 

uporabnik var. 0,70* 0,07 0,52 0,87 
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storitev 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,24 0,13 -0,57 0,09 

uporabnik var. 

storitev 
0,45* 0,14 0,10 0,80 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,70* 0,07 -0,87 -0,52 

varnostni 

menedžer 
-0,45* 0,14 -0,80 -0,10 

Sem pripravljen 

pomagati 

varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,02 0,09 -0,23 0,20 

uporabnik var. 

storitev 
0,67* 0,07 0,51 0,84 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,02 0,09 -0,20 0,23 

uporabnik var. 

storitev 
0,69* 0,10 0,45 0,94 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,67* 0,07 -0,84 -0,51 

varnostni 

menedžer 
-0,69* 0,10 -0,94 -0,45 

Se odzivam hitro varnostnik varnostni 

menedžer 
-0,08 0,09 -0,31 0,14 

uporabnik var. 

storitev 
0,65* 0,08 0,46 0,84 

varnostni 

menedžer 

varnostnik 0,08 0,09 -0,14 0,31 

uporabnik var. 

storitev 
0,73* 0,11 0,47 1,00 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,65* 0,08 -0,84 -0,46 

varnostni 

menedžer 
-0,73* 0,11 -1,00 -0,47 

Sem urejen varnostnik varnostni 

menedžer 
0,12 0,12 -0,18 0,43 

uporabnik var. 

storitev 
0,59* 0,07 0,42 0,76 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,12 0,12 -0,43 0,18 

uporabnik var. 

storitev 
0,46* 0,13 0,14 0,79 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,59* 0,07 -0,76 -0,42 

varnostni 

menedžer 
-0,46* 0,13 -0,79 -0,14 

Sem 

razumevajoč 

varnostnik varnostni 

menedžer 
0,11 0,11 -0,15 0,37 

uporabnik var. 0,71* 0,07 0,54 0,88 
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storitev 

varnostni 

menedžer 

varnostnik -0,11 0,11 -0,37 0,15 

uporabnik var. 

storitev 
0,60* 0,12 0,31 0,89 

uporabnik var. 

storitev 

varnostnik -0,71* 0,07 -0,88 -0,54 

varnostni 

menedžer 
-0,60* 0,12 -0,89 -0,31 

Opombe: M pomeni aritmetično sredino, SE standardno napako in IZ interval zaupanja. Razlike 

so bile testirane na ravni tveganja 0,05.  

 

Na podlagi tabele 4, smo ugotovili razlike med aritmetičnimi sredinami odgovorov različnih 

skupin udeležencev na postavke o interpersonalnih kompetencah, lahko ugotovimo, da med 

skupinama udeležencev, ki sta ocenjevali lastne kompetence, torej varnostniki in varnostni 

menedžerji, ni večjih razlik. Trend razlik se kaže predvsem med samoocenami lastnih 

kompetenc in ocenami varnostnikov, podanih s strani uporabnikov varnostnih storitev.  

 

1 ZAKLJUČEK 

 

Pri vseh postavkah, razen postavki »Sem olikan«, razlike med skupinama udeležencev 

varnostniki in varnostni menedžerji namreč niso statistično pomembne. Obe skupini torej 

podobno visoko ocenjujeta svoje interpersonalne kompetence. Za statistično pomembno se je 

med tema skupinama udeležencev pokazala le razlika na postavki »Sem olikan«, kjer so se 

varnostniki ocenili višje kot pa skupina varnostnih menedžerjev. Skupno so torej samoocene 

lastnih interpersonalnih kompetenc varnostnikov pri delu podobne, ne glede na to, ali zasedajo 

vodilni položaj. Menedžerji nekoliko višje v primerjavi s skupino varnostnikov ocenjujejo svojo 

olikanost pri delu. Pri vseh postavkah pa so se za statistično pomembne pokazale razlike med 

skupinama uporabnikov varnostnih storitev in varnostniki. Velja namreč, da so uporabniki 

varnostnih storitev ocenili vse navedene kompetence nižje kot varnostniki. Enak vzorec se kaže 

ob primerjavi skupin uporabnikov varnostnih storitev in varnostnih menedžerjev, kjer so 

statistično pomembne razlike na vseh postavkah, razen postavki »Sem olikan«, pri kateri so bile 

ocene navedenih skupin podobne. Pri vseh ostalih trditvah pa so uporabniki varnostnih storitev 

ocenili kompetence varnostnih menedžerjev niže, kot so jih ti ocenili sami.  

 

Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na pogoje dela in plačo, ki jo prejemajo varnostniki. 

Zaradi narave vprašanj so nas zanimali odgovori skupin varnostniki in varnostni menedžerji.  

 

Tabele 24 prikazuje statistično pomembne razlike med samoocenami interpersonalnih 

kompetenc varnostnikov in ocenami s strani uporabnikov varnostnih storitev, ki potrjujejo, da 

uporabniki varnostnih storitev interpersonalne kompetence varnostnikov ocenjujejo 

pomembneje nižje, kot pa jih ti sami. Izjema je bila je postavka »Sem olikan«, ki so jo uporabniki 

še vedno ocenili nižje kot varnostniki, vendar pa razlika med ocenama ni bila statistično 
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pomembna.  

 

Na podlagi izvedene analize in rezultatov prikazanih v tabeli 4 lahko tezo »Med samooceno 

interpersonalnih kompetenc zaposlenih v zasebnem varovanju in oceno interpersonalnih 

kompetenc varnostnikov s strani uporabnikov storitev prihaja do statistično značilnih razlik«  

potrdimo, kar praktično pomeni, da je potrebno resno razmisliti in ukrepati, da bodo uporabniki 

varnostnih storitev z samim delom in kompetencami varnostnega osebja zadovoljni do te mere, 

da do statistično pomembnih razlik ne bo prihajalo. 

 

Izvajalci varnostnih storitev se morajo večkrat vprašati zakaj opravljajo svoje storitve zase ali za 

svoje stranke?! Ravno tako bomo težko govorili o drugačni populaciji zaposlenih, dokler bo 

največkrat merilo po eni strani nizka ali najnižja cena, po drugi strani pa nizka ali najnižja 

mogoča plača za zaposlene. 

 

O avtorju 

 

Dr. Miha Dvojmoč je magister javne uprave ter diplomirani varstvoslovec, na Pravni fakulteti je 

doktoriral s področja zasebnega varstva na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega 

varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebno varnostnega področja v Republiki Sloveniji., 

Fakulteti za državne in evropske študije pa je magistriral s področja zasebne varnosti in 

občinskih redarstev, na Fakulteti za varnostne vede pa diplomiral s področja obveščevalnih 

služb. Poklicno pot je začel kot zaposlen na inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, jo nadaljeval 

v zasebnem varnostnem, nato je služboval na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec 

na področju zasebnega varovanja. Trenutno je varnostni menedžer. Je tudi predsednik Društva 

za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje. 
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ALI ZA SVOJ DENAR DOBIMO USTREZNO IN KVALITETNO STORITEV? 
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZASEBNEGA VAROVANJA 
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PRIZNAVANJE POKLICNIH  KVALIFIKACIJ S PODROČJA ZASEBNEGA VAROVANJA 

TUJIM OSEBAM IZ TRETJIH DRŽAV 

 

(strokovni prispevek) 

Bojan Udovč, dipl. varst. strokovni sodelavec Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega 

varovanja. 

 

KRATEK POVZETEK: 

Prispevek predstavlja sistematičen zbir in pregled zakonskih ter pravnih določil, ki urejajo 

postopek priznavanja reguliranih poklicnih kvalifikacij s področja zasebnega varovanja v 

Republiki Sloveniji, tujim osebam in tujim osebam iz tretjih držav. V njem so zbrani pogoji in 

postopkovna določila iz različnih zakonskih podlag , ki urejajo priznavanje reguliranih poklicev v 

dejavnosti zasebnega varovanja v R Sloveniji in jih je dolžan pristojni organ, Ministrstvo za 

notranje zadeve upoštevati v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij tujim osebam. V 

drugem delu članka pa si bralec lahko ogleda vsebine nekaj srednješolskih izobraževalnih 

programov za poklic tehnik varovanja  in programov izpopolnjevanj ter usposabljanj za 

pridobitev NPK v R.Sloveniji, R. Hrvaški in R. Makedoniji. 

KLJUČNE BESEDE: 

poklic, nacionalna poklicna kvalifikacija, zasebno varovanje, tuja oseba, tuja oseba iz tretjih 

držav, reguliran poklic, službena izkaznica, pristojni organ, reprezentativnost, strokovno 

interesno združenje, mnenje, soglasje, izobraževalni programi, programi izpopolnjevanja in 

usposabljanja, certifikat, varnostnik, Ministrstvo za notranje zadeve.  

0   UVOD 

Poklici na področju zasebnega varovanja spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji, 

saj je njihovo opravljanje urejeno z zakonom. Temeljni zakon, ki ureja zasebno varovanje je 

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1). Ta v splošnih določbah ureja tudi pogoje za opravljanje 

varovanja, določa oblike varovanja in vrste licenc ter pojasnjuje definicijo varnostnega osebja, 

varnostnika ali varnostnice in varnostnega menedžerja, kot ključnih oseb, ki opravljajo zasebno 

varovanje. 

Pridobivanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje teh vrst del v zasebnem varovanju pa urejata 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-UPB2) in Zakon o spremembah zakona o 

nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-C). Vse poklicne kvalifikacije na področju zasebnega 

varovanja so uvrščene v nacionalno ogrodje kvalifikacij. 
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Poklicna kvalifikacija je opredeljena kot delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki 

je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na 

določeni ravni zahtevnosti. Poklicna kvalifikacija, ki je urejena z Zakonom o nacionalnih 

poklicnih kvalifikacijah je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija (ZNPK-UPB2, 2 čl. - v 

nadaljevanju NPK). 

Na področju zasebnega varovanja je mogoče pridobiti naslednje NPK: varnostnik 

čuvaj/varnostnica čuvajka, varnostnik/varnostnica, varnostnik nadzornik/varnostnica 

nadzornica, varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka, varnostni tehnik/varnostna 

tehnica, operater VNC/operaterka VNC, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov/inženirka 

varnostnih sistemov,  varnostni svetovalec/varnostna svetovalka in varnostni 

menedžer/varnostna menedžerka ter poklice: tehnik varovanja/tehnica varovanja, inženir 

varovanja/inženirka varovanja.  

Posameznik  si lahko zgoraj navedene NPK pridobi na naslednje načine: 

 z deseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s 

poklicnim standardom obsega izobraževalni ali študijski program; 

 po delih izobraževalnih programov potrebnih za pridobitev poklicne oziroma strokovne 

izobrazbe; 

 po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi 

programi tako določeno; 

 po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih 

programih za izpopolnjevanje; 

 če dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu z 

Zakonom o NPK  (ZNPK-UPB2, 3 čl.) 

Pridobitev ustreznega poklica po izobraževanih programih ali NPK pa še ni dovolj za opravljanje 

del v zasebnem varovanju. Ob ustrezni strokovni usposobljenosti mora prosilec izpolnjevati tudi 

druge splošne in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju ter si pridobiti 

službeno izkaznico.  

Za tuje osebe in tuje osebe iz tretjih držav veljajo enaki pogoji za opravljanje posameznih 

poklicev v zasebnem varovanju, kot veljajo za državljane Republike Slovenije (RS). 

 

1   POGOJI ZA PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE 

Zakon o zasebnem varovanju določa, da mora prosilec za pridobitev službene izkaznice 

izpolnjevati tako splošne kot tudi posebne pogoje. 

Splošni pogoji so (ZZasV-1, čl. 32): 

 da je star najmanj 18 let; 



 89 

 da ima državljanstvo države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske 

konfederacije; 

 da je strokovno usposobljen glede na vrsto del, ki jih bo opravljal; 

 da je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov; 

 da mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila odvzeta službena izkaznica zaradi kršitev tega 

zakona; 

 da je zdravstveno in psihično sposoben glede na vrsto del, ki jih bo opravljal; 

 da aktivno obvlada slovenski jezik. 

Posebni pogoji (ZZasV-1, čl.33, tč.1). 

 določeni v Katalogih strokovnih znanj in spretnosti za posamezno nacionalno poklicno 

kvalifikacijo glede na strokovno usposobljenost za opravljanje posamezne vrste dela v 

zasebnem varovanju;  

 obvezne delovne izkušnje na področju varovanja (za pridobitev službene izkaznice za 

varnostnika nadzornika najmanj 1 leto, za operaterja VNC najmanj 2 leti  ter za 

varnostnika telesnega stražarja in varnostnega menedžerja najmanj 3 leta); 

 najmanj visoka strokovna izobrazba in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in 

vodstvenih delih, za pridobitev službene izkaznice varnostnega menedžerja; 

Za izkušnje na področju varovanja se štejejo izkušnje, pridobljene z neposrednim opravljanjem 

nalog varnostnega osebja, ki ima pravico uporabe ukrepov varnostnika in izkušnje pridobljene z 

neposrednim opravljanjem nalog pooblaščenih uradnih oseb državnih organov  in organov 

lokalnih skupnosti, ki imajo pravico uporabe pooblastil in prisilnih sredstev (policisti, pravosodni 

policisti, mestni redarji, vojaški policisti). 

Prosilec za službeno izkaznico, ki je opravil izobraževalni program,  program strokovnega 

usposabljanja in izpopolnjevanja, obdobno strokovno izpopolnjevanje ali kako drugače pridobil 

nacionalno poklicno kvalifikacijo pred več kot petimi (5) leti, se mora pred podelitvijo službene 

izkaznice udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in opraviti preizkus strokovne 

usposobljenosti.  

2   PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE 

Službene izkaznice varnostnemu osebju v zasebnem varovanju izdaja Ministrstvo za notranje 

zadeve (MNZ), ki pred izdajo, po uradni dolžnosti preveri ali oseba izpolnjuje z zakonom 

določene pogoje. 

Postopek izdaje službene izkaznice se začne: 

 s podajo uradne pisne vloge prosilca na MNZ, v kateri je točna navedba vrste del, ki jih 

želi opravljati; 

 s priložitvijo vseh pisnih dokazil vlogi o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev za 

pridobitev službene izkaznice, ki jih določa zakon. 
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Enak postopek velja tudi za tuje osebe in tuje osebe iz tretjih držav. 

3   POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA TUJIH OSEB IN  

    TUJIH OSEB IZ TRETJIH DRŽAV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Zakon o zasebnem varovanju določa, da tuja oseba lahko opravlja zasebno varovanje v RS: 

 na podlagi licence - službene izkaznice pridobljene v RS ali  

 na podlagi pravice do opravljanja zasebnega varovanja, pridobljene v matični državi in 

soglasja pristojnega organa v R.Sloveniji. 

Tuja oseba in tuja oseba iz tretjih držav sta glede pravice do opravljanja zasebnega varovanja in 

pridobitve službene izkaznice v RS izenačeni z fizičnimi osebami iz RS. 

Za tuje osebe iz tretjih držav se štejejo osebe, ki niso državljani držav članic EU. Med te osebe 

tako spadajo tudi državljani držav na področju bivše Jugoslavije, z izjemo Hrvaške, ki je letos 

postala članica EU.   

Če ima tuja oseba iz tretje države v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega 

varovanja, lahko opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji (RS) pod enakimi pogoji, kot 

veljajo za tuje osebe, ob dodatnem pogoju vzajemnosti (ZZasV-1, čl. 67.) Ta vzajemnost med 

državama mora biti ustrezno pravno regulirana z bilateralnim sporazumom o priznavanju 

poklicnih kvalifikacij med državo prosilca in RS ter slovenskim državljanom tudi dejansko 

omogočati opravljati zasebno varovanje v državi prosilca.   

 

4   POSTOPEK PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ PRIDOBLJENIH V  

    TUJINI  (IZDAJA SLUŽBENE IZKAZNICE) 

Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij s področja zasebnega varovanja v Republiki 

Sloveniji je Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ). Postopek priznavanja 

poklicnih kvalifikacij vodi MNZ po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. 

V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij aktivno sodeluje tudi Zbornica za razvoj 

slovenskega zasebnega varovanja, kot reprezentativno strokovno interesno združenje. Zbornica 

na podlagi podeljenega javnega pooblastila daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih 

kvalifikacij in strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja 

(ZZasV-1, 10. čl. tč.1). 

Tuji osebi se na njeno zahtevo lahko prizna poklicna kvalifikacija pridobljena v tujini, v skladu z 

zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic EU, 

Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, za opravljanje reguliranih 
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poklicev oziroma dejavnosti v RS (ZZasV-1, čl. 65, tč. 1). Enak postopek velja tudi za tujo osebo 

iz tretje države. 

Pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, se presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je 

pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v tujini. 

MNZ začne s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije in izdaje licence - službene izkaznice, 

ko prejme uradno pisno vlogo tuje osebe. Vloga je lahko poslana na MNZ pisno po pošti ali v 

elektronski obliki.  

Listinam, ki jih mora tuja oseba priložiti vlogi za pridobitev službene izkaznice,  mora biti 

priložen tudi prevod originalnih listin v slovenski jezik. 

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v RS, MNZ  na podlagi prejete vloge 

osebe s priloženimi dokazili, pridobljeno kvalifikacijo primerja s kvalifikacijami, ki na področju 

zasebnega varovanja veljajo v RS in v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih 

kvalifikacij državljanom držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske 

konfederacije, za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. 

L. RS št. 21/02), odloči o priznanju kvalifikacije osebe za delo v RS ter ji izda soglasje.  

Poklicno kvalifikacijo tuja oseba in tuja oseba iz tretjih držav dokazujeta (ZNPK-UPB2, čl. 18): 

 z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s 

Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo 

v RS; 

 na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih v svoji matični državi, ali na 

drug način; 

MNZ v postopku priznavanja primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih 

kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti na 

področju zasebnega varovanja zahtevajo predpisi Republike Slovenije.  

Poklicne kvalifikacije v RS urejata Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS št.1/2007 

in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS št. 

85/2009).  

Ustrezne poklicne kvalifikacije izhajajo iz izobraževalnih programov, Katalogov strokovnih znanj 

in spretnosti ter poklicnih standardov za posamezni poklic ali  nacionalno poklicno kvalifikacijo 

na področju zasebnega varovanja.    

Odločitve pristojnega organa: 

Če MNZ na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda 

kandidatu o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri ga pozove, da glede na okoliščine primera 

opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij 

(ZPKEU-NPB3,čl.12, tč. 1):  
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 preizkus poklicne usposobljenosti ali 

 mu določi prilagoditveno obdobje, v katerem mora izpolniti manjkajoče pogoje za 

priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij. 

Če MNZ ugotovi, da je razlika med poklicno kvalifikacijo kandidata in njegovo 

usposobljenostjo, ki se zahteva v RS tako velika, da ogroža javno zdravje ali varnost, ponudniku 

omogoči, da v določenem roku s preizkusom poklicne usposobljenosti izkaže, da je pridobil 

manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence.  

V tem primeru izda  odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije v roku enega meseca od prejema 

dokazila o uspešno opravljenem preizkusu poklicne usposobljenosti oziroma pridobljenih 

manjkajočih znanjih, spretnostih in kompetencah (ZPKEU-NPB3,čl.5d.tč.4).  

MNZ izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje del 

oziroma dejavnosti v zasebnem varovanju v RS:  

 če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim 

kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega poklica oziroma dejavnosti v zasebnem 

varovanju zahtevajo predpisi Republike Slovenije; 

 

 ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem   obdobju ali 

opravljenem preizkusu poklicne usposobljenosti v skladu z določili Zakona o nacionalnih 

poklicnih kvalifikacijah Republike Slovenije. 

 

 ko predloži uradno potrdilo, da aktivno obvlada slovenski jezik, na območju narodnih 

skupnosti pa tudi jezik narodnih skupnosti (ZPKEU-NPB3, čl.17a). 

Aktivno znanje slovenskega jezika kandidat dokazuje s posebnim potrdilom uradno pooblaščene 

izobraževalne ustanove, o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika 

po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v RS ali na drug način, s katerim 

se ugotovi aktivno znanje slovenskega jezika (ZZasV-1, čl. 32, 3. odst.).  

Pravico do opravljanja določenega poklica oziroma poklicne dejavnosti na področju zasebnega 

varovanja  v RS ter izdaje službene izkaznice pridobi kandidat takrat, ko izpolni še druge splošne 

in posebne pogoje pogoje za pridobitev službene izkaznice, ki jih določa Zakon o zasebnem 

varovanju in veljajo tudi za naše državljane.    

Tuji osebi, ki izpolnjuje pogoje za izdajo in v matični državi še nima podeljene službene 

izkaznice, MNZ izda službeno izkaznico po uradni dolžnosti in jo vpiše v evidenco imetnikov 

službenih izkaznic. S službeno izkaznico tuja oseba izkazuje pravico do opravljanja nalog 

zasebnega varovanja v RS, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. 

Tuja oseba, ki ji je bila v matični državi izdana službena izkaznica, mora ob njej imeti pri sebi tudi 

prevod službene izkaznice v slovenski jezik ali službeno izkaznico, ki mu jo podeli MNZ.    
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Tuji osebi MNZ izdajo službene izkaznice zavrne, če pri preverjanju ugotovi, da ta ne izpolnjuje 

pogojev iz 32 in 33 .čl. ZZasV-1. 

 

5   POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI  

    ZASEBNEGA VAROVANJA 

Tuja oseba je glede pravice do opravljanja zasebnega varovanja v RS izenačena s pravnimi in 

fizičnimi osebami iz RS, zaradi česar se pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, presoja 

tudi vloga slovenskega državljana, ki je opravljal ali še opravlja zasebno varovanje in je pridobil 

pravico do opravljanja zasebnega varovanja v tujini (ZZasV-1, čl.64). 

Zakon o zasebnem varovanju določa, da mora tuja oseba, ki ima v matični državi pridobljeno 

pravico do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja, pred prvim opravljanjem dejavnosti 

zasebnega varovanja v RS, pridobiti soglasje MNZ. 

MNZ prične s postopkom izdaje soglasja, ko prejme uradno pisno vlogo tuje osebe. Vloga je 

lahko poslana na MNZ pisno po pošti ali v elektronski obliki.  

Listinam, ki jih mora tuja oseba priložiti vlogi za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti 

zasebnega varovanja v RS, mora biti priložen prevod v slovenski jezik. 

Če opravljanje dejavnosti ali poklica zasebnega varovanja v matični državi ni pravno urejeno, 

mora tuja oseba poleg ostalih dokazil predložiti MNZ tudi dokazila, da je opravljala posamezno 

obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih. 

V postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ali storitve v RS, 

MNZ preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kot veljajo 

za opravljanje zasebnega varovanja za fizične in pravne osebe iz RS. Preveritev bo tako obsegala 

izpolnjevanje pogojev prosilca iz 19. do 24 čl. ZZasV-1.  

Če tuja oseba izpolnjuje vse pogoje, ji MNZ izda odločbo in podeli soglasje k opravljanju 

zasebnega varovanja v RS ter jo vpiše v evidenco imetnikov licenc. 

Tuji osebi  in tuji osebi iz tretjih držav  MNZ izdajo soglasja zavrne, če pri preverjanju ugotovi, da 

ta ne izpolnjuje pogojev iz Zakona o zasebnem varovanju. 

Že izdano soglasje se posamezniku lahko tudi odvzame, če so za odvzem ugotovljeni pogoji, ki 

jih Zakon o zasebnem varovanju določa tudi za domače osebe.   

6   MEDNARODNA PRIMERJAVA PROGRAMOV STROKOVNIH KVALIFIKACIJ 

Za lažjo predstavitev opravljanja primerjav, ki jih opravlja MNZ med posameznimi tujimi in 

domačimi poklicnimi kvalifikacijami, predstavljam vsebine nekaj strokovnih in izobraževalnih 
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programov za pridobitev poklicne kvalifikacije varnostnik/varnostnica v Sloveniji, Hrvaški in 

Makedoniji.   

TABELA 1:  SLO - RH - PROGRAM ZA PRIDOBITEV NPK VARNOSTNIK                     
 

    NPK Varnostnik (SLO) štev. Licenca-varnostnik (RH) štev. 

STROKOVNE UČNE VSEBINE ur STROKOVNE UČNE VSEBINE ur 

zasebno varovanje  12 
Normativna ureditev področja dela 
varnostnika  11 

sistemi tehničnega varovanja 6 
uporaba sredstev in naprav za tehnično 
zaščito 5 

prva pomoč 4     

varstvo pred požarom 8     

Dolžnosti in upor. ukrepov 
varnost. 8 Pooblastila varnostnika 10 

varnost pri delu 2     

kazniva ravnanja  8 
osnove kriminalistike in pravila 
postopkov 19 

komunikacija 16 osnove komuniciranja 5 

etična načela 2     

raba slovenskega jezika 2     

opravljanje intervencije 5     

varovanje javnih zbiranj 7     

prevoz in varovanje gotovine.... 6     

        

Praktični postopki uporabe   Usposabljanje za uporabo fizične sile  35 

ukrepov varnostnika 20 
 

  

    
usposabljanje v poznavanju, rokovanju 
in streljanju s strelnim orožjem 15  

    
          

        

    VIR:   

 Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev NPK 

varnostnik/varnostnica (MNZ, SLO); 

 Program izobrazbe za zaštitara (MUP-RH) 

 

TABELA 2: SLO - RMAK -  PROGRAM ZA PRIDOBITEV NPK VARNOSTNIK               
 

    NPK Varnostnik štev. Licenca-varnostnik (RMAK) štev. 

STROKOVNE UČNE VSEBINE ur STROKOVNE UČNE VSEBINE ur 
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zasebno varovanje  12 teorija zasebnega varovanja 4 

sistemi tehničnega varovanja 6     

prva pomoč 4 samoobramba in prva pomoč 10 

varstvo pred požarom 8 protipožarna in tehnična zaščita 5 

Dolžnosti in uporaba ukrepov.. 8 poobl. delavcev za zagotavljanje varnosti   5 

varnost pri delu 2     

kazniva ravnanja  8 
osnove kazenskega prava in 
kriminologije 10 

komunikacija 16     

etična načela 2     

raba slovenskega jezika 2     

opravljanje intervencije 5     

varovanje javnih zbiranj 7     

prevoz in varovanje gotovine.... 6     

        

prakt. postopki uporabe ukrepov 20 praktični del - streljanje z orožjem 6 

        

        

VIR:  

 Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnike (MNZ, SLO); 

 Program usposabljanja delavcev za opravljanje dela za zagotovitev varnosti ljudi in 

premoženja (MNZ in Zbornica za zasebno varovanje R Makedonije). 

 

TABELA 3: SLO - RH - IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI     
 

    Tehnik varovanja (SLO-SSI) štev. Tehnik zaštite (RH-SSI) štev. 

STROKOVNE UČNE VSEBINE ur STROKOVNE UČNE VSEBINE ur 

varovanje premoženja in oseb (O) 330 organizacija sustava zaštite 102 

tehnično varovanje (O) 196 tehnologija zaštite 102 

varnost in zdravje pri delu (O) 130 prva pomoč i zaštita na radu 140 

varstvo pred požari (O) 160 protupožarna preventiva 102 

nadzorovanje storitev varovanja (I) 196 pravo zaštite 175 

operaterska dela v VNC (I) 196 zaštita okoliša 134 

varnostna tehnika (I) 196 vatrogasne spreme i oprema 105 

kriminalistika in kriminologija (I) 98 kriminalistika 134 

javna zbiranja (I) 98 naoružanje in nastava gađanja 99 

prevoz denarja in dragocenosti (I) 98 sustav veza 64 

varovanje v logistiki (I) 98 elektrotehnika 140 

varovanje informacijskih sistemov 
(I) 98 osnove strojarstva s teh. Crtanjem 64 

intervencije (I) 98 borilačke vještine 280 
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Praktični pouk v šoli 568 Praktična nastava zaštite 605 

        

Praktično usposabljanje z delom 304 Stručna praksa 320 

        

    VIR:  

 Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) tehnik varovanja - MŠŠ SLO 

 Nastavni plan i okvirni program za područje unutarnji poslovi i zaštita (MPŠ RH) 

 

7   ZAKLJUČEK 

Prepričan sem, da se bo trend dajanja vlog za priznavanje poklicnih kvalifikacij v zasebnem 

varovanju v RS še povečeval. Vzrok so nedvomno zaostrene gospodarske razmere in 

pomanjkanje delovnih mest tako na območju EU kot izven njenih meja. Zaradi podobne 

zakonske ureditve zasebnega varovanja in lažjim razumevanjem ter učenjem slovenskega jezika, 

bo državljanom držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, pridobivanje licenc za 

opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Sloveniji lažje dostopno, zato pa tudi poslovno in 

delovno zanimivo.     

 

8   UPORABLJENI VIRI: 

1. Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; S.Savski, B.Grilc, S.Jarc, Z.Mele;      GV Založba; 

LJ 2012; 

2. Zakon o zasebnem varovanju ZZasV1; Ur.l.RS št. 17/2011; 

3. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ZNPK-UPB2; Ur.l.RS št. 1/2007; 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ZNPK-C 

;Ur.l.RS št. 85/2009; 

5. Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic EU, EGS in 

Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki 

Sloveniji ZPKEU-NPB3; DZ R Slovenije; EPA 533-VI; neuradno prečiščeno besedilo; LJ 2012; 

6. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja za varnostnika 

;Ur.l.RS št. 18/2012); 

7. Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare; MUP RH, dok.št. 511-01-52-

81833/04; ZG 2004; 
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8. Nastavni plan i okvirni program za pudručje unutarnji poslovi i zaštita; MPŠ RH; šifra 280304 - 

tehničar zaštite osoba i imovine;  

9.Program srednjega strokovnega izobraževanja za pridobitev poklica tehnik/tehnica varovanja; 

MŠŠ, LJ 2007; 

10. Program usposabljanja delavcev za opravljanje dela za zagotovitev varnosti ljudi in 

premoženja (MNZ in Zbornica za zasebno varovanje R Makedonije) - prevod 2012; 

11. Zakon za privatno obezbeduvanje; Služben vestnik R.Makedonije št. 166/2012. 

 

POMEN KRATIC: 

RS - Republika Slovenija; 

MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve; 

RH - Republika Hrvaška; 

RMAK - Republika makedonija; 

EGS - Evropska gopodarska skupnost; 

EU - Evropska Unija; 

NPK - naciona poklicna kvalifikacija. 
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PRIZNAVANJE STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZAŠTITARIMA IZ DRUGIH 

DRŽAVA U REPUBLICI  HRVATSKOJ  

 

DAMIR FUNČIĆ, predsjednik HCZ-CSA 

PRIZNAVANJE POKLICNE USPOSOBLJENOSTI VARNOSTNEMU OSEBJU IZ DRUGIH DRŽAV V 

REPUBLIKI HRVAŠKI 

 

 

Na prostoru Republike Hrvatske registrirano je 260 (cca. 50% aktivno) pravnih subjekta za 

obavljanje poslova privatne zaštite (tjelesna i tehnička zaštita), 93 obrta za obavljanje poslova 

privatne zaštite (samo tehnička zaštita) i 166 unutarnjih zaštitarskih službi. 

(Izvor: MUP RH-2013). 

 

Za poslove privatne zaštite licencirano je 31.435 osoba za obavljanje poslova privatne zaštite 

od toga: 26,835 zaštitara (14 256 aktivnih), 2,979 čuvara (1.800 aktivnih) i 1.621 zaštitara-

tehničara (1.001 aktivnih). (Izvor: MUP RH-2013) 

 

U RH već se 9 godina zaredom, izrađuju pokazatelji o radu i poslovanju DJELATNOSTI PRIVATNE 

ZAŠTITE–N80.10 unutar GRUPACIJE N80, čija je osnovna djelatnost pružanje usluga tjelesne i 

tehničke zaštite osoba i imovine pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj. 

 

Pokazateljima poslovanja za 2012. godinu, obuhvaćeno je 119 pravnih i fizičkih osoba                      

(s ukupnim brojem od 14.062 zaposlena. Unutar obuhvaćenih pravnih i fizičkih osoba 

obuhvaćeno je 20 najvećih tvrtki  koje su po prihodu ostvarile 81,1% ukupnih prihoda i koji 

zapošljavaju 84,7% zaposlenih u grupaciji. 

 

Svi subjekti koji sudjeluju na zaštitarskom tržištu nisu obuhvaćeni, jer su uvršteni u druge  

djelatnosti kao što su: trgovina, elektrotehnika i sl. (nabava i prodaja alarmnih, protupožarnih, 

protuprovalnih i drugih sustava, sustava video nadzora), a podaci o poslovanju unutarnjih 

zaštitarskih službi prikazani su u podacima njihovih tvrtki. 

 

PAD PRIHODA  u 2012 godini. U N80.10 (cca 200 mil. eura godišnje) 

 

Prema ovoj analizi u 2012 god. ostvareno je 1.353 149 000 kn prihoda, dok je  u 2011 god. 

ostvareno 1.448 361 000 kn, što predstavlja pad od 6,5% u odnosu na 2011 godinu. 

Iznimna propulzivnost poslovanja grupacije bilježena je u razdoblju od 2004. do 2007. godine 

značajnim godišnjim porastima u rasponu od  9,0% do 20,4%. 

Rast poslovanja grupacije zaustavljen je 2008 godine, početkom gospodarske krize koja je 

započela 2008. godine, zaustavivši stalni trend većih godišnjih stopa porasta ukupnog prihoda 

djelatnosti. 
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SMANJENJE PROSJEČNE NETO PLAĆE U N80.10 (440 eura        400 eura) 

 

Kao posljedica pada prihoda smanjene su i prosječne neto plaće koje su za 2012. godinu iznosile 

3.001,00 kn i manje su za 9,1% u odnosu na prethodnu 2011. godinu koja je iznosila 3.300 kn, 

čime je zaustavljen kontinuirani rast od 2003. godine. 

U usporedbi sa prosječnom neto plaćom u RH od 5.475,00 kn (730 eura), prosječna neto plaća 

po zaposlenom u djelatnosti privatne zaštite, zaostaje čak 45,2% (39,3% u 2011),  a u 

gospodarstvu  prosječna plaća iznosi 4769,00 kn (635 eura), a plaće u zaštitarstvu zaostaju 37% 

u odnosu na gospodarstvo RH. 

Udio zaštitarske industrije u ukupnom gospodarstvu RH pada sa 0,24% na 0,22%, dok udio 

zaposlenih raste sa 1,60% na 1,69%. 

 

 
            

 

ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI 

 

Prva izmjena i dopuna Zakona o privatnoj zaštiti 2010. –Narodne novine broj 31-2010. od 

10.03.2010.  

 

- Usklađenost s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, 2008/C  115/1 od 9.05.2008. 

(glava IV. – Sloboda kretanja osoba, usluga i kapitala, članak 49. i 56.), 
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Osnovne postavke Prve izmjene i dopune Zakona 

- Odgovorna osoba je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu i koja je u njoj 

zaposlena na najmanje pola radnog vremena, odnosno vlasnik obrta 

- Obavljanje poslova privatne zaštite i državljanima članica Europske unije 

 

ČLANAK 18. 

stavak 1 glasi: 

 

»Osobom odgovornom za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi ili kod obrtnika 
može se imenovati osoba koja: 
1. ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj, 
2. je navršila 18 godina života, 
3. ima najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik, odnosno 
odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničke zaštite mora imati 
stručni naziv stručni pristupnik – tehničke struke ili stručni prvostupnik – tehničke 
struke, 
4. je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu i koja je u njoj zaposlena na 
najmanje pola radnog vremena, odnosno vlasnik obrta, 
5. ima opću zdravstvenu sposobnost, 
6. nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo 
za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne 
nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno 
za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište, 
7. nije, u posljednje tri godine prije imenovanja, pravomoćno osuđena za prekršajno 
djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u 
kojoj ima prebivalište, 
8. ispunjava sigurnosne uvjete, koje provjerom utvrđuje nadležna sigurnosna služba, 
 
9. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za 
nesmetanu i nužnu komunikaciju.«. 
 
Dodaje se stavak 5. koji glasi: 
»Uvjeti iz stavka 1. točke 1. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se na državljane država 
članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom 
prostoru.«. 

 

ČLANAK 20. 

 

Dopuštenje za obavljanje poslova čuvara može se izdati osobi koja: 

1. ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj, 

2. je navršila 18 godina života, 

3. imaju najmanje nižu stručnu spremu u trajanju određenom posebnim propisom 

4. ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili 

specijaliste medicine rada u privatnoj praksi, 
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5. nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za 

koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz 

nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno 

djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište. 

6. nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno 

djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima 

prebivalište. 

7. koja udovoljava operativnoj provjeri koju provodi nadležna policijska uprava, 

8. ima položen stručni ispit za čuvara, 

9. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i 

nužnu komunikaciju“. 

 

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se svjedodžbom, odnosno diplomom o 

završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne 

obrazovne ustanove. 

 

Dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 

 

Uvjeti iz točke 1. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se na državljane država članica Europske 

unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. 

 

Poslove privatne zaštite, sukladno odredbama Zakona, osim osoba iz članka 19. stavka 1. 

ovoga Zakona  (Poslovi privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje 

policijske uprave za obavljanje tih poslova,  ovisno o razini složenosti te ovlastima osoba koje ih 

obavljaju razvrstavaju se na poslove: 1. čuvara, 2. zaštitara, 3. zaštitara – tehničara.), „mogu 

obavljati i državljani država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom 

gospodarskom prostoru koji imaju dopuštenje za obavljanje navedenih poslova izdano od 

države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom 

gospodarskom prostoru.“ 

 

- Uvodi se pojam kritične infrastrukture 

 

- Uvode se nove kategorije poslova koji se mogu obavljati uz vatreno oružje 

(Članak 12. stavak 3.: "Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne osobe koje 

obavljaju isključivo poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i 

dragocjenosti, smiju nabavljati propisane vrste kratkog vatrenog oružja u onolikom 

broju koliko imaju zaposlenih zaštitara koji navedene poslove obavljaju.”) 

 

- Poslodavci se obvezuju osigurati radnu odoru 

 

- Uvodi se „Dan zaštitarstva” 21.09., na dan Svetog Mateja 
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Druga izmjena i dopuna Zakona o privatnoj zaštiti 2010. –Narodne novine broj 139-2010. od 

10.12.2010.  

 

- Usklađen Zakon o privatnoj zaštiti sa Zakonom o radu vezano za odredbe o radnom 

vremenu 

- Zaštitarski poslovni se mogu obavljati duže od 8 sati ali ne duže od 12 sati 

- Omogućuje se obavljanje djelatnosti privatne zaštite pravnim osobama i obrtnicima 

država članica Europske unije i državama potpisnicima Ugovora o Europskom 

gospodarskom prostoru  koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne  zaštite 

izdano od država članice Europske unije, odnosno države potpisnice ugovora o 

Europskom gospodarskom prostoru. 

 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privatnoj zaštiti 2010. –Narodne novine broj 139-

2010. od 10.12.2010. 

(Članak 4. stavak 3.: „Djelatnost privatne zaštite, sukladno odredbama ovoga Zakona, osim 

pravnih osoba i obrtnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mogu obavljati pravne osobe i obrtnici 

država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom 

prostoru koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite izdano od države 

članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom 

prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.“ 

 

Postojećim Zakonom o privatnoj zaštiti, izmjenama i dopunama (NN 31-2010. i 139-2010.), 

potpuno je liberalizirano tržište,  te su se tvrtke koje već posluju na tržištu RH našle u 

neravnopravnom položaju  u odnosu na one sa prostora EU.  

Tvrtke sa prostora RH moraju poštivati značajna zakonska ograničenja, biti licencirane za 

poslove tjelesne zaštite, tehničke zaštite, pratnju novca, a i njihovi zaposlenici moraju za 

obavljanje poslova privatne zaštite imati licence čuvara, zaštitara i zaštitara-tehničara. 

Istovremeno tvrtke sa prostora EU nisu obveznici postojećih zakonskih odredbi. 
 
Hrvatski ceh zaštitara organizirao je Forum "Privatna zaštita u Republici Hrvatskoj nakon ulaska 
u EU", u Zagrebu, 16. svibnja 2013., koji je imao cilj ukazati na preveliku liberalizaciju tržišta, 
neravnopravnost položaja tvrtki iz RH i neodrživosti postojećeg stanja. 
 
Kao rezultat suradnje sa MUP-om, drugim strukovnim udruženjima i porukama sa Foruma 
pokrenute su stručne rasprave sa ciljem promjene postojećeg Zakona: 

- jednakopravni položaja na tržištu RH i zaštita trgovačkih društava koja već posluju na 
zaštitarskom tržištu sa onima sa prostora EU. 
 

- za obavljanje poslova privatne zaštite potrebno je imati minimalnu edukaciju koja je 

propisana u RH kao obavezna edukacija za hrvatske zaštitare (Izobrazba za zaštitara u RH  

u trajanju100 sati, a sastoji se od 50 sati teoretskog i 50 sati praktičnog dijela. Izobrazba 
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za čuvara u trajanju  40 sati (Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare - 

NN 103/04, NN 21/07 i 86/08). 

 
- aktivno poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma.  

S obzirom na navedeno, HCZ u svojim nastojanjima slijedi primjer Zbornice za razvoj 

slovenskega zasebnega varovanja u nastojanju očuvanja postignute razina standarda i 

uređenosti obavljanja poslova Privatne zaštite, te osiguranja tvrtkama iz RH ravnopravan 

položaj sa tvrtkama sa prostora EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

PRIZNAVANJE POKLICE USPOSOBLJENOSTI VARNOSTNEMU OSEBJU 

IZ DRUGIH DRŽAV V REPUBLIKI MAKEDONIJI 
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PROBLEMATIKA OBLIKOVANJA CENE V ZASEBNEM VAROVANJU 

 

Udruženje za privatno obezbedjenje

PROBLEMATIKA OBLIKOVANJA CENE V ZASEBNEM 
VAROVANJU

Dan slovenskega zasebnega varovanja 

Ljubljana, 11.11.2013.

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

• Ova analiza izrađena je po metodologiji usvojenoj u strukovnom udruženju 

kao smernica naručiocima (za planiranje godišnjih iznosa nabavki) i 

ponuđačima (za ponudu najniže cene po 1 čovek/satu rada) i to:

• a) najniže - za isplatu minimalne zarade, i

• b) preporučljive - za isplatu zarade na nivou proseka zaposlenih u R. Srbiji
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

• Karakteristike sektora privatne bezbednosti

• Usluge obezbedjenja se iznajmljuju (outsourcing)

• Konkurencija

• Nelojalna konkurencija

• Visoka fluktuacija zaposlenih

• Socijalni dijalog 

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite
objekata

• U R. Srbiji ne postoji jasna definicija „neuobičajeno niske cene rada“ u 
pružanju usluga fizičke zaštite objekata, kao najčešće vrste usluga 
obezbeđenja u ponudi i potražnji na tržištu, što dovodi do nelojalne 
konkurecije na štetu korisnika usluga, poslodavaca i zaposlenih u 
oblasti privatnog obezbeđenja, kao i državnog budžeta. 

• Cena rada u pružanju usluga obezbeđenja na tržištu R. Srbije je 
najniža u poređenju sa 34 evropske države, što za posledicu ima rizik 
bankrota poslodavaca iz oblasti privatnog   obezbeđenja,   
nemotivisanost   angažovanih   službenika   obezbeđenja,   loš kvalitet 
usluga i time povećanje ranjivosti štićenih objekata.

• Od 1. aprila 2013. primenjuje se novi zakon o javnim nabavkama
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

Cena ugovaranja usluga po 1 čovek/satu rada u Evropi

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

Neto mesečne zarade zaposlenih u Evropi
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

• Primer nabavke za analizu „neuobičajeno niske cene“

• Predmet nabavke: zaštita objekta sa 1 službenikom 
obezbeđenja u smeni 24 č svih dana u godini

• Uporedno se analizira cena 1 čovek/sata neophodna da 
poslodavac isplati ugovorenu minimalnu zaradu angažovanim 
službenicima obezbeđenja (1), kao i cena 1 čovek/sata 
neophodna da poslodavac isplati zaradu u visini republičkog 
proseka (za septembar 2013  iznosila  42.574,00  din  sa  
uračunatim  propisanim  troškovima  i  naknadama)
angažovanim službenicima obezbeđenja.

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata

• Kalkulacija cene 1 čovek/sat za ugovorenu isplatu minimalne 
zarade 

• Ulazni  podaci: 

• za izvršenje posla iz primera proračunava se potreban broj od 
4,5 službenika 

• obezbeđenja, koji npr. imaju prosečni ukupni radni staž od 1 
godinu, topli obrok od 1,00 din dnevno i regres za godišnji 
odmor od 1.00 din mesečno (poslodavac, po zakonu, sam 
određuje iznose), a uz minimalnu zaradu (koja za april 2013 
iznosi 20.240 din) obavezan je da isplati i naknadu za: prevoz, 
minuli rad, topli obrok i regres za godišnji odmor. Prosečan 
broj sati obezbeđenja  mesečno  je  732.  Za  potrebe  analize  
marža  poslodavca  je  15%  - za  pokrivanje direktnih 
troškova, bez ostvarivanja dobiti.
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekat

Proračun ugovorenih minimalnih neto zarada SlOb sa naknadama

 

 

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekat

• Kalkulacija cene 1 čovek/sat za isplatu prosečne republičke 
zarade 

• Ulazni podaci:   

• za izvršenje posla iz primera proračunava se potreban broj od 
4,5 službenika 

• obezbeđenja, koji npr. imaju prosečni ukupni radni staž od 1 
godine, topli obrok od 1 din dnevno i regres za godišnji odmor 
od 12 din godišnje, naknadu za rad u dane praznika - 3 č, 
troškove prevoza - 3.000 din mesečno, prekovremeni rad - 0 č, 
rad noću i u smenama - 36 č. Prosečan broj sati obezbeđenja 
mesečno je 732. Za potrebe analize marža poslodavca je 15% -
za pokrivanje direktnih troškova i 5% dobiti.
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekat

Proračun ugovorenih prosečnih neto zarada SlOb sa naknadama

 

Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekat

• Zaključci i preporuke

• 1) Ako je poslodavac, koji na tržištu nudi usluge fizičke zaštite objekata, sa zaposlenim službenicima 
obezbeđenja ugovorio isplatu minimalne zarade i sa korisnikom usluga ugovorio cenu 1 čovek/sata koja 
mu omogućava da angažovanim službenicima obezbeđenja mesečno isplati samo minimalnu zaradu sa 
propisanom naknadom troškova za minuli rad, topli  obrok  i  regres  za  godišnji  odmor  i  prateće  
troškove  poslovanja  po  predmetnom ugovoru, onda je minimalni iznos cene 1 čovek/sata rada 286,24 
din (sa pokrivanjem svih troškova poslovanja iz predmetnog ugovora, bez dobiti).

• Preporuka  1: u skladu sa propisima o zaštiti konkurencije, a u uslovima nepostojanja granskog  
kolektivnog  ugovora  u  oblasti  privatnog  obezbeđenja,  po  usvajanju  analize  u strukovnom  
udruženju  preporučiti  nadležnim  državnim  organima  (Uprava  za  javne nabavke,  Komisija  za  zaštitu  
prava  ponuđača),   naručiocima  usluga  (za  planiranje godišnjih iznosa nabavki) i ponuđačima usluga -
da se u tumačenju neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekata u javnim nabavkama  
primenjuje   iznos  iznad  286,24  d in 

• po  1 čovek/ sat u rada  .

• Komentar 1: navedenom cenom rada poslodavac se odriče dobiti, ali objektivno može pokriti sve 
troškove poslovanja iz ugovora. Ostvaruje se pravo zaposlenog na uvećanje zarade (za rad na dan 
praznika koji je neradni dan, za rad noću i u smenama), kao i za ishranu u toku rada (min od 1 din) i 
regres za korišćenje godišnjeg odmora (min od 12 din godišnje)
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Analiza neuobičajeno niske cene usluga fizičke zaštite objekat

• Komentar 2: navedenom cenom rada ostaje problem (ne)motivacije poslodavaca (odriče se profita) i 
službenika obezbeđenja (može da kupi 1/4 „potrošačke korpe“) u suprotstavljanju rizicima, problem 
lošeg kvaliteta usluga i problem povećane ranjivosti korisnika usluga (iluzija da je uspostavio sistem 
obezbeđenja - do incidenta)

• 2)  Upoređenjem oblasti privatnog obezbeđenja sa drugim oblastima, granama i grupama u odnosu na 
prosečne neto zarade zaposlenih u R. Srbiji4  (u septembru 2013 iznosila 42.574 din), preporučuje se da 
ugovorena cena rada u fizičkoj zaštiti objekata po 1 čovek/satu bude

• 569,31 din.

• Preporuka   2:  preporučuje  se  da  se  pod  prihvatljivom  cenom  usluge  fizičke  zaštite objekata po 1 
čovek/satu rada podrazumeva  iznos od  569,31 d in po  1  čovek/sat u rada .

• Komentar 1: preporučenom cenom 1 čovek/sata od 569,31 din izjednačio bi se socijalni položaj 
zaposlenih u oblasti privatnog obezbeđenja sa prosečnim zaradama po zaposlenom u R. Srbiji u 
septembru 2013.g, uz minimalnu dobit iz poslovanja od 5% - što je još uvek daleko od prosečne cene 
usluga po 1 čovek/satu rada u 34 evropske države (minimalna je 185 din - Srbija, Rumunija, Poljska i 
Bugarska, prosečna 994 din, a maksimalna 3.082 din - Švajcarska, Danska, Norveška)

• Komentar 2: primenom na tržištu R. Srbije evropske metodologije za izbor ekonomski najpovoljnije 
ponude usluga privatnog obezbeđenja5, umesto kriterijuma najniže ponuđene cene (što će uskoro biti i 
direktiva EK za države članice EU), prevazišao bi se problem nelojalne konkurencije i pratećih negativnih 
posledica po davaoce i korisnike usluga.
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PROBLEMATIKA OBLIKOVANJA CENE V ZASEBNEM VAROVANJU –

ŽELJKO DOBRANOVIĆ 
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Delitev odgovornosti med 
proizvajalcem varnostne storitev in kupcem 

Izključna odgovornost kupca

Izključna odgovornost varnostnikov

Razdeljena odgovornost

POSEBEN 
DOGOVOR

Slika 6. 

9
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POGLEDI ZAVAROVALNICE: POKLICNA ODGOVORNOST 

 

 

Zavarovalnica Triglav d.d.

M A G .  L U K A  K E R Š I Č , U N I V . D I P L . P R A V .

Pogledi zavarovalnice: 

poklicna odgovornost dzv 

 
 

Zavarovalnica Triglav d.d.

! T E M E L J N I  P R E D P I S ,  K I  U R E J A  P O D R O Č J E  Z A S E B N E  

V A R N O S T N E  D E J AV N O S T I !

ZZasV-1
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Zavarovalnica Triglav d.d.

1 5 .  Č L E N

( O D G O V O R N O S T  Z A  Š K O D O  I N  Z A V A R O V A N J E  O D G O V O R N O S T I )

„ I M E T N I K L I C E N C E S E M O R A P R E D Z A Č E T K O M O P R A V L J A N J A

D E J A V N O S T I Z A V A R O V A T I P E D O D G O V O R N O S T J O Z A Š K O D O , K I B I

U T E G N I L A N A S T A T I N A R O Č N I K U V A R N O S T N I H S T O R I T E V A L I T R E T J I

O S E B I V Z V E Z I Z O P R A V L J A N J E M Z A S E B N E G A V A R O V A N J A Z A

Z A V A R O V A L N O V S O T O , K I N E S M E B I T I N I Ž J A O D 4 2 . 0 0 0 E U R Z A

P O S A M E Z E N Z A V A R O V A L N I P R I M E R O Z I R O M A O D 8 4 . 0 0 0 E U R Z A

V S E Z A V A R O V A L N E P R I M E R E V P O S A M E Z N E M L E T U . “

ZZasV-1

 
 

Zavarovalnica Triglav d.d.

1 . S L E D I  Z Z A S V - 1 :  Z A V A R U J E  S E  T O R E J  V A Š A  P O K L I C N A  

O D G O V O R N O S T  D R U Ž B E  Z A  Z A S E B N O  V A R O V A N J E

2 . K R I J E  O D G O V O R N O S T  Z A  Š K O D O ,  K I  J O  Z A R A D I  S T R O K O V N E  

N A P A K E  U T R P I  V A Š  N A R O Č N I K  A L I  T R E T J A  O S E B A

3 . Š K O D A ,  K I  J E  N A S T A L A  P R I  O P R A V L J A N J U  Z A S E B N E G A  

V A R O V A N J A

4 . Š K O D A  :  P O Š K O D O V A N J E  O S E B  I N / A L I  S T V A R I

Zavarovanje
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Zavarovalnica Triglav d.d.

1 . Z AV A R O VA L N A  V S O TA

2 . L E T N I  A G R E G AT

3 . S O U D E L E Ž B A  P R I  Š K O D I  ( F R A N Š I Z A )

4 . P R AV D N I  S T R O Š K I  

5 . N E Z AVA R O VA N E  N E V A R N O S T I

Zavarovanje

 

Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalno kritje

vs. 

odgovornost
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Zavarovalnica Triglav d.d.

1 .  V S  I I  I P S 3 7 0 / 2 0 0 8  

2 .  V S  I I  I P S 2 5 5 / 2 0 1 1

3 .  V S  I I  I P S 8 5 5 / 1 9 9 3  

Sodna in zavarovalna praksa

 

Zavarovalnica Triglav d.d.

HVALA ZA POZORNOST!

 


