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PREDSTAVITEV

Zasebna šola Čas

Za izobraževanje je vedno pravi čas!
.. Izobraževanje je v življenju vsakega posameznika izjemnega pomena. Danes se namreč zavedamo, da se izobraževanje posameznika nikoli
ne konča. Zato - ČAS je za akcijo! ..
Varnost danes predstavlja enega od temeljev
družbe, je pa skrb za varnost eden ključnih
problemov tako države kot družbe. Tudi varnostne družbe so s tem postavljene pred nove
zahteve pri zagotavljanju zasebne varnosti. V
želji zadostiti omenjenim delovnim zahtevam
morajo ustrezno, predvsem pa kakovostno izpopolnjevati in usposabljati zasebno varnostno osebje.

Rok Klavora
prejema priznanje
za uspešno
zaključeno šolanje.
Priznanje mu izroča
izr. prof. dr. Tomaž
Čas, ustanovitelj
šole Čas.

Desetletnica delovanja
Zasebna šola za varnostno izobraževanje Čas je
decembra praznovala deseto obletnico delovanja. Je prva zasebna šola, ki je začela z izobraževanjem bodočih varnostnikov, ki opravljajo naloge zagotavljanja zasebne varnosti oziroma izvajajo ukrepe in druga sredstva na področju zasebnega varovanja.
Zasebna šola Čas s programi za odrasle nudi kopico novih znanj in spretnosti, ki jih druge srednje
strokovne in poklicne šole ne nudijo: spoznavanje nacionalno varnostnega sistema Republike
Slovenije; znanje o Policiji, Slovenski vojski in varnostno obveščevalnih službah; znanje o detektivski dejavnosti, redarstvu, zaščiti in reševanju;
največ znanj pa udeleženci pridobijo s področja
zasebnega varovanja oziroma zasebnega varstva.
Omenjena znanja se pridobijo po javno veljavnem programu srednjega strokovnega izobraževanja V. stopnje za tehnika varovanja. Študij je
organiziran skupinsko ali individualno, glede na
število in želje vpisanih.

Maturo do sedaj končalo 174 dijakov
Do sedaj je maturo na njihovi šoli uspešno končalo 174 dijakov. Med maturanti je tudi vrhunski
športnik Rok Klavora, ki pravi: “V zasebno šolo
Čas sem se vpisal, ker sem želel zaključiti srednjo
šolo, hkrati pa se redno udeleževati dopoldanskih in popoldanskih treningov gimnastike. Z gimnastiko se ukvarjam profesionalno in na šoli
Čas so mi omogočili individualni program študija s strokovno podkovanimi predavatelji.”
Do decembra 2018 je šola izdala 1428 certifikatov za varnostno osebje, od tega 693 za varnostnika, 494 za varnostnega menedžerja, ostale
pa za operaterja VNC, varnostnika nadzornika,
varnostnega tehnika, varnostnika čuvaja, pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov in
varnostnika telesnega stražarja.
Pogoji za izobraževanje varnostnega osebja
so posebej predpisani in od predavateljev

zahtevajo dodatna strokovna znanja na področju zagotavljanja nacionalne, predvsem pa
na področju zagotavljanja zasebne varnosti.
To je bil tudi razlog, da so v šolo povabili priznane strokovnjake z ustreznimi strokovnimi
in znanstvenimi nazivi in na ta način zagotovili, da se vsi programi izvajajo na visokem strokovnem nivoju. K zelo uspešnem delu na šoli
pa niso prispevali le predavatelji, ravnatelj in
tajnica šole, temveč tudi mnogi drugi, ki skrbijo za izvajanje praktičnega izobraževanja in
drugo nujno potrebno delo kot so priprava,
oblikovanje, lektoriranje in tisk učnih gradiv,
skrb za računalnike in drugo tehnično opremo, računovodsko in knjigovodsko delo, skrb
za čistočo in pravočasno nabavo potrebnega
pisarniškega in drugega materiala.
Več si preberite na njihovi spletni strani www.
varnostnoizobrazevanje-cas.si. 		
(P.R.)

Vabimo vas k vpisu v javno veljavni program izobraževanja V. stopnje za
odrasle za pridobitev poklica TEHNIK/TEHNICA VAROVANJA!
Izvajamo tudi usposabljanja za pridobitev NACIONALNIH POKLICNIH
KVALIFIKACIJ za varnostno osebje (varnostnik, varnostni menedžer ...),

obdobna in strokovna izpopolnjevanja ter pripravljamo varnostne ocene in
načrte za gospodarske družbe.

www.varnostnoizobrazevanje-cas.si
info-cas@t-2.net ~ 059 036 350
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