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Izobraževanje in usposabljanje
Izobraževanje:






Sistem šolanja oziroma poučevanja ljudi,
ljudi ki največkrat poteka v izobraževalnih
institucijah (šole, ljudske univerze, izobraževalni centri itn.).
Sistem, ki ljudem omogoča pridobivanje znanja, učenje spretnosti, pridobivanje
znanja, učenje spretnosti, razvijanje navad in usposabljanje za delovanje,
delovanje ki je
potrebno za to, da bi lahko v družbi razvili in uporabili svoje zmožnosti.
Stopenjski proces,
proces v katerem posameznik s pomočjo učenja pridobiva znanje in
spretnosti, širi razumevanje in kompetence.
kompetence

Usposabljanje:
Usposabljanje je oblika praktičnega izobraževanja,
evanja kjer je v ospredju pridobivanje
praktičnih spretnosti,
spretnosti ki so potrebne za opravljanje določenega dela, in praviloma ni
povezano z zahtevnejšimi intelektualnimi operacijami ali strokovno teorijo. Poteka kot
praktični pouk ali kot izobraževanje v delovnem procesu pa tudi kot delovna
praksa ali kot neposredno usposabljanje v uvajanju v delo.
delo
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Varnostna funkcija
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Korporativna varnost
Korporativna varnost – definicija
(Stacpole, B., Oksendahl, E., 2010):
Izrazi korporativna varnost in fizična varnost ter varnost objektov se nanašajo na
skupino, ki upravlja z varnostjo stvarnega premoženja, kot so oprema objektov in
premično premoženje. Korporativna varnost je tipično odgovorna za nadzor dostopa
do objektov, preprečevanje izgub, varnostno osebje in povezane zadeve.
Korporativna varnost je proces,
proces ki stalno zaznava in prepoznava ranljivost,
ogroženost in tveganja (v nadaljevanju tveganja) v poslovnem okolju,v katerem
organizacija posluje ter zagotavlja ustrezne ukrepe za njihovo preprečevanje oziroma
učinkovito obvladovanje.
Cilj korporativne varnosti je učinkovito upravljanje s tveganji,
tveganji kar organizaciji
znižuje nepredvidene stroške in omogoča nemoteno izvajanje poslovnih in drugih
procesov na dolgi rok.
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Področja delovanja korporativne varnosti





















Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo okolja
Varstvo pred industrijskimi nesrečami
Varnost in zdravje pri delu
Varstvo pred požari in eksplozijami
Varstvo pred nevarnimi snovmi, radioaktivnimi snovmi, sevanji in kemikalijami
Varstvo osebnih podatkov
Varovanje tajnih podatkov
Varovanje informacij – omrežna in računalniška varnost
Varovanje poslovnih skrivnosti
Varovanje elektronskih komunikacij
Zaščita blagovnih znamk, patentov,ugleda, konkurenčnih prednosti
Varovanje arhivskega gradiva in arhivov
Fizično varovanje z varnostnim osebjem
Tehnično varovanje – mehanska, elektromehanska in elektronska zaščita
Sistem zaščite in reševanje – civilna zaščita
Zavarovanje premoženja, osebja, odgovornosti
Korporativna kultura - organizacijska in varnostna kultura poslovna etika in družbena odgovornost
Upravljanje z varnostnimi standardi
Upravljanje varnostnega režima in dokumentov
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Kdo upravlja s korporativno varnostjo



Z vidika lastnine – lastniki kapitala



Z vidika upravljanja – vodstva



Z vidika varnostne stroke - varnostni management



Z vidika nadzora – notranji nadzorniki in zunanje nadzorne
inštitucije
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Struktura varnostnega managementa















Član uprave, direktor, namestnik ali pomočnik direktorja kot krovni
varnostni mananager za koordinacijo upravljanja varnosti oziroma
upravljanja s tveganji
Vodja varnostne službe za fizično in tehnično varovanje
Vodje varnosti in zdravja pri delu
Vodja požarne varnosti in vodja gasilske enote
Vodja varstva okolja
Vodja službe informatike – vodja varovanja informacij
Vodja varstva osebnih podatkov
Vodja varovanja tajnih podatkov
Pooblaščenec za poslovno skrivnost
Vodja varovanja arhivov
Poveljnik štaba CZ ali poverjenik za CZ
Vodja kriznega štaba
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Izobraževanje varnostnega managementa

Ključna ugotovitev:
Management varovanja
interdisciplinarna znanja.

je

lahko

uspešen,

če

ima

Ključno vprašanje:
Kje dobiti ta potrebna znanja?
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Izobraževanje varnostnega managementa



Na fakultetah in visokih šolah ni predmetov o varnosti in zaščiti oz.
korporativni varnosti?



Ministrstvo za notranje zadeve v letu 2009 podelilo javno pooblastilo šestim
pravnim osebam – usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja v
sklopu nacionalnih poklicnih kvalifikacij



Srednješolski programi – tehnik varovanja



Policijska akademija – izobraževanje policistov



Fakulteta za varnostne vede – Varstvoslovje



Fakulteta za družbene vede – Obramboslovje



Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – Tehniška varnost
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Izobraževanje varnostnega managementa
Izobraževanje v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS
Ljubljana:
Ljubljana


Podiplomski magistrski program “Magister korporativne varnosti” – v
sodelovanju s Fakulteto za podjetništvo



Izobraževalni program “Varnostni menedžment v organizaciji” – 6 modulov
po 8 šolskih ur



“In company” izobraževalni programi – izobraževalni programi po naročilu za
izobraževanje na konkretnih področjih kot npr.:








Varnost prodajnega blaga v nakupnih centrih in prodajalnah
Varovanje poslovnih skrivnosti,
Varovanje osebnih in tajnih podatkov,
Celovit pristop k prepoznavanju ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj,
Standardizacija varovanja,
Načrtovanje varnostnih sistemov v organizacijah,
Izvajanje notranjega nadzora.
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Zaključne misli



Korporativna varnost je kompleksen proces, ki zahteva interdisciplinarna
znanja vseh, ki so odgovorni za upravljanje s korporativno varnostjo.



Obstoječi izobraževalni programi ne zagotavljajo potrebnih znanj za potrebe
korporativne varnosti !



Lastnike in vodstva je potrebno prepričati v nujnost sistemskega
izobraževanja varnostnega managementa organizacije.



Organizirati je potrebno specialistične seminarje za varnostni menagement.



Zaposlene v organizacijah osveščati o pomenu in vlogi korporativne varnosti
in njihovi vlogi pri celovitem obvladovanju tveganj v organizaciji.
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Zaključne misli

“Investiranje v znanje prinaša
najvišje obresti!”
(Benjamin Franklin)
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Hvala za pozornost in sodelovanje !
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