
PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA UPORABO PLINSKEGA RAZPRŠILCA   
 
1. IME PROGRAMA:  

Program strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca  
 
2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI IZPOPOLNJEVATI:  

Program izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki neposredno opravlja naloge 
zasebnega varovanja in pri svojem delu nosi in uporablja plinski razpršilec. Oseba mora imeti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko, 
varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico, varnostnika telesnega 
stražarja/varnostnico telesno stražarko ali varnostni menedžer/menedžerka oziroma strokovno 
usposobljenost za opravljanje teh del.  

  
3. TRAJANJE IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE 

3.1. Izpopolnjevanje s preizkusom usposobljenosti traja najmanj  5 ur.  
3.2. Višina tarife za izvajanje programa in preizkus usposobljenosti znaša 11 točk. 
 

4. CILJI  
 
4.1 Usmerjevalni cilji 
– poznati vrste in lastnosti plinskih razpršilcev, ki jih uporablja varnostno osebje   
– poznati taktiko in metodiko uporabe plinskega razpršilca v različnih okoliščinah 
– spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
– poznati pravno podlago za uporabo plinskega razpršilca v skladu z zakonom, ki ureja zasebno 

varovanje 
– izvajati, ponavljati in uriti uporabo plinskega razpršilca: nošenje, poteg, aktiviranje-proženje, ustno 

odrejanje in obvladanje osebe 
– znati odpravljati posledice uporabe plinskega razpršilca 
– znati poročati o uporabi plinskega razpršilca 
– prepoznati nevarnosti pri delu in poznati navodila za varno delo 
– poznati navodila za uporabo, vzdrževanje in hrambo plinskih razpršilcev 
– poznati določeno vsebino predpisov, ki se nanašajo na varstvo pri delu s plinskimi sredstvi in na 

uporabo kemičnih sredstev 
 
4.2  Operativni cilji 

4.2.1 Pogoji uporabe plinskega razpršilca – 2 uri 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
OBLIKE IN 

METODE DELA 

Varnostno osebje: Varnostno osebje:   

 zna zakonito, strokovno, varno 
in učinkovito uporabiti plinski 
razpršilec¸in se zaveda posledic 
njegove uporabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pozna pravno podlago za uporabo 
plinskega razpršilca 

 pozna ustavno varovane človekove 
pravice in temeljne svoboščine  

 pozna primere (ne) učinkovite uporabe 
plinskega razpršilca 

 pozna pravila poročanja o uporabi 
plinskega razpršilca 

 uporablja strokovno znanje in predpise  
 zna humano, dostojno, (ne)ponižujoče 

uporabiti plinski razpršilec zoper osebo 
 pozna vrste dražilnih substanc: 

 klasične - CN, CS 
 nove - OC, PAVA 
 primerjava CN/CS in OC  

 
– pozna izvor in uporabnost OC 

 podaja 
teoretičnih 
izhodišč 

 analiza 
primerov 

 pogovor s 
slušatelji in 
odgovori na 
vprašanja 
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 pozna varstvo pri delu s 

plinskimi razpršilci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pozna vrste in lastnosti plinskih 

razpršilcev 

 

– pozna določene vsebine predpisov v 
tistem delu, ki se navezujejo na uporabo 
plinskega razpršilca: 

 zakon o varnosti in zdravju pri 
delu 

 zakon o kemikalijah  
 pravilnik o varovanju delavcev 

pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu 

 navodila proizvajalcev za 
uporabo plinskih razpršilcev  

 drugi podzakonski predpisi s 
področja varnosti in zdravja ter 
uporabe kemičnih sredstev  

 

– pozna tehnične in kemične lastnosti 
plinskih razpršilcev  

– pozna delovanje in prednosti OC - učinki 
OC in posledice delovanja na ljudi 
(fizične, psihične, trajne, učinkovitost) 

– pozna način odpravljanja posledic     
      uporabe plinskih sredstev –   
      plinskega razpršilca OC: 

 samopomoč 
 pomoč drugi osebi 
 dekontaminacija (osebna, 

prostorov, drugih predmetov in 
stvari) 

 

 

 

4.2.2 Praktični postopek uporabe plinskega razpršilca – 3 ure (učitelj in učitelj praktičnega 
postopka)  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
OBLIKE IN METODE 

DELA 

Varnostno osebje: Varnostno osebje:  

 načrtovanje uporabe in uporaba 
plinskega razpršilca v različnih 
okoliščinah 

 

 upoštevanje pogojev za uporabo 

 

 

 priprava in izvedba preizkusa 
strokovne usposobljenosti 

 

 pomen kraja uporabe plinskega 
razpršilca (javni prostor, zaprti 
prostor ali na prostem) 

 posebnosti - velikost prostora in 
moč plinskega sredstva 

 vpliv števila oseb na uporabo 
(proti eni osebi, proti več osebam, 
proti množici oseb)  

 vpliv stanja osebe (trezna oseba, 
alkoholizirana  oseba, oseba pod 
vplivom mamil ali drugih psiho-
akt. snovi 

 uporaba proti živalim 
 izvedba (nošenje, poteg in 

aktiviranje - pravilna drža in ustno 
odrejanje, proženje, obvladovanje 
osebe, preizkus na lastni koži) 

– praktična vadba  
– igranje vlog 
– delo v parih in 

skupinah 
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 izvede postopek prve pomoči po 
uporabi plinskega razpršilca  

 preprečevanja zmote pri uporabi 
plinskega razpršilca 

 

 
5. MATERIALNI POGOJI 
 
                                                                                                 
Učilnica za do 24 udeležencev usposabljanja, velika najmanj 2 m²  na osebo. Učilnica mora imeti 
poleg miz in stolov ter table tudi avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, platno, listna 
tabla, prenosna kamera). 
 
Poleg splošnih pogojev mora organizator zagotoviti še: 
 učni pripomočki – šolski plinski razpršilci polnjeni z vodo (ustrezno število glede na število 

udeležencev v skupini) 
 tabla, listno stojalo in pisala 
 kartonske tarče (simulacija osebe) 
 ustrezna površina za vadbo na prostem 
 plinska sredstva – OC plinski razpršilci na bazi paprike 
 primerna obleka in obutev – delovna uniforma ali druga primerna delovna obleka in rezervna 

delovna obleka v osebni zadolžitvi 
 pas s torbico za plinski razpršilec 
 razpršilec za dekontaminacijo oziroma prvo pomoč 
 komplet prve pomoči  
 vreče za smeti   

 
 
6. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 
Preizkus usposobljenosti izvedeta izvajalca programa v času izpopolnjevanja med praktičnim 
postopkom uporabe plinskega razpršilca OC za varnostno osebje.  
 
Za uspešno zaključen preizkus usposobljenosti se štejejo naslednji pogoji: 
 aktivna udeležba in uspešno opravljene praktične vaje varnostnega osebja za uporabo plinskega 

razpršilca OC 
 zaključna ocena izvajalcev izpopolnjevanja na podlagi spremljanja  in dela posameznega 

udeleženca – OPRAVIL/NI OPRAVIL 
 
Če kandidat ne doseže zgoraj navedeni kriterij, se ga lahko napoti na ponovno izpopolnjevanje. 
 
Organizator kandidatu, ki je opravil preizkus izda potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za 
uporabo plinskega razpršilca na bazi OC in ga posreduje Ministrstvu za notranje zadeve. 
 
 
7. KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 

NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA Izvajalec 
programa 

Reference izvajalcev programa 

Pogoji uporabe plinskega razpršilca  Učitelj 
 
 
 
 
 

Visokošolska izobrazba  
 
Najmanj osem let delovnih izkušenj  na 
področju zasebnega varovanja  ali na 
področju dela ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve 
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Praktični postopek uporabe plinskega 
razpršilca  

Učitelj 
praktičnega 
postopka 

Visokošolska izobrazba  
 
Najmanj pet let delovnih izkušenj s 
strokovnega področja praktični postopek na 
področju dela ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve in pridobljeno Potrdilo o 
opravljeni usposobljenosti za uporabo 
plinskega razpršilca na bazi OC. 

 

Program usposabljanja istočasno izvajata  oba  izvajalca, od tega mora imeti en izvajalec tudi certifikat 
za  člana komisije za preverjanje in potrjevanje  nacionalne poklicne kvalifikacije za varnostnika. 

 

8.  LITERATURA  
 

Organizator pred izvedbo strokovnega izpopolnjevanja pripravi učna gradiva in jih posreduje 
kandidatu. 


