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Kdo smo?

Alumni klub FVV združuje diplomante vseh
študijskih programov različnih generacij
Fakultete za varnostne vede in njenih
predhodnic. Namen Alumni kluba FVV je,
da naši diplomanti tudi po koncu študija
ohranijo stike s svojimi kolegi in predavatelji,
spoznajo potencialne delodajalce ter se
strokovno izpopolnjujejo.

Kaj delamo?
Fakulteta

Zaposlovalci

Diplomanti

Kje smo se
srečevali?

V okviru Alumni kluba FVV skrbimo za
povezovanje diplomantov, njihov karierni,
strokovni in osebni razvoj, svetovanje ter
povezovanje s potencialnimi delodajalci.
Naš cilj je tudi vzpostavitev povratne
zanke informacij − fakulteta ↔ diplomanti
↔ zaposlovalci ↔ fakulteta − za ustrezno
posodabljanje vsebin študijskih programov,
predloge novih študijskih programov in
izobraževanj ter celostno vrednotenje
študijskega procesa.

V okviru nacionalne konference Dnevi
varstvoslovja, ki je potekala 4. in 5. junija
2015, smo z namenom povezovanja
diplomantov in delodajalcev organizirali
dva dogodka, in sicer Tržnico diplomanti
− delodajalci in Okroglo mizo delodajalci −
diplomanti.
Leto smo zaključili s prednovoletnim
srečanjem članov Alumni kluba FVV, na
katerem so svoje karierne poti predstavili
štirje uspešni diplomanti.

Moderatorka okrogle mize doc. dr. Katja Eman in predstavnika delodajalcev Aleš Trontelj in Janko Trivunović

Okrogla miza delodajalci −
diplomanti
Namen okrogle mize je bil predstaviti poglede diplomantov na
delodajalce in obratno. Razprava je potekala v smeri veščin in
kompetenc, ki jih diplomanti na FVV dobijo, ki jih delodajalci
od svojih zaposlenih pričakujejo in ki bi jih bilo potrebno še
pridobiti. Okrogla miza je bila tudi priložnost diplomantov FVV
za neposredno srečanje s predstavniki delodajalcev ter morebitni
dogovor za njihovo prvo zaposlitev. Predstavnika delodajalcev sta
bila Aleš Trontelj, direktor podjetja SG Biro, in Janko Trivunović,
predsednik Detektivske zbornice RS.

Diplomant Viktor Cvijanovič

Diplomant Anže Zaletel

Tržnica diplomanti − delodajalci
Osem diplomantov je predstavilo svoje diplomske naloge. Dva
predstavnika delodajalcev, Aleš Trontelj, direktor podjetja SG
Biro, in Janko Trivunovič, predsednik Detektivske zbornice RS, sta
predstavila svoje zahteve in zaposlitvene možnosti ter konkretno
svetovala diplomantom glede njihovih kariernih poti.

Prednovoletno srečanje članov
Alumni kluba FVV
Srečanje, ki je potekalo v kletnih prostorih FVV, je otvoril
predsednik Alumni kluba FVV, zasl. prof. dr. Peter Umek. Na okrogli
mizi so članom kluba svoje karierne poti predstavili uspešni
diplomanti − Staš Golmajer (Pravna pisarna podjetja Petrol),
Vid Doria (Generalni sekretar Društva Integriteta), Bojan Majcen
(direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob) in Benjamin
Najvirt (vojak gorniškega oddelka Slovenske vojske). V družabnem
delu srečanja so se udeleženci preizkusili v laserskem streljanju,
ki ga je organiziral spec. Bojan Zorec, doc. dr. Katja Eman pa jim je
predstavila geografsko informacijski sistem – GIS.

Karierne poti naših diplomantov
Dva naša uspešna diplomanta, Bojana Majcna in Benjamina Najvirta, smo povprašali po njunih
izkušnjah, pogledih in nasvetih za diplomante na začetku karierne poti.

Bojan Majcen
direktor Zavoda za
prestajanje kazni zapora
Dob

Opis karierne poti
Po zaključeni osnovni šoli sem se odločil za poklic miličnika in se
tako leta 1982 vpisal v Kadetsko šolo za miličnike v Tacnu. Šolo sem
leta 1986 uspešno zaključil in se zaposlil na Policijski postaji Trebnje.
V policiji sem naloge opravljal 14 let - in sicer začel sem kot policist,
nato napredoval v vodjo varnostnega okoliša, komandirja policijskega
oddelka Mokronog. Prav na tem položaju sem se nato odločil za študij
na takratni Višji šoli za notranje zadeve, ki sem ga uspešno zaključil in
nato opravljal različna vodstvena dela znotraj Policijske uprave Novo
mesto. Leta 1999 sem nato ob delu končal VPVŠ in nato v istem letu
prevzel vodenje PP Trebnje. Leta 2000 sem se nato zaposlil v ZPKZ Dob
na delovnem mestu vodje oddelka za varnost ter nato marca leta 2014
prevzel vodenje ZPKZ Dob. Leta 2005 sem na Fakulteti za evropske in
državne študije na Brdu uspešno zagovarjal magistrsko nalogo.
Zakaj ste se odločili za študij na FVV?
Za študij na fakulteti sem se odločil zaradi dejstva, ker so mi bile
varnostne vede najbližje opravljanju mojega poklica. Sicer sem pri
odločitvi nihal med pravno fakulteto in študijem na FVV, vendar sem
se na koncu odločil za slednjega, za kar mi ni žal in bi študij še enkrat
ponovil.
Katere so po vašem mnenju prednosti študija na FVV?
Prednosti so gotovo v kvalitetni izvedbi predavanj in samega študija.
Kljub dejstvu, da se na trgu pojavljajo nove šole, ki predavajo vsebine
s področja varnosti, gre pa moji oceni za muhe enodnevnice, ki nimajo
tradicije in kvalitetnih predavateljev.
Zakaj bi študij priporočili?
Študij bi priporočil predvsem tistim, ki jih vede s področja varnosti
oziroma varstvoslovja zanimajo in se v prihodnosti vidijo v službah
tako državnih kot zasebnih, ki se ukvarjajo s področja varnosti. Razlog
je seveda v tem, da dobijo neko širino v tovrstna znanja z vseh zornih
kotov.
Napotek, moto diplomantom
Kljub dejstvu, da se trenutno nahajamo v turbulentnih časih, v katerih ni lahko priti do redne zaposlitve, menim da ni potrebno obupati,
ampak nadaljevati z zastavljenimi cilji. Glede nato, da fakulteta ni ozko
usmerjena, daje ravno tako ustrezna znanja tudi za ostale poklice,
tako da študij priporočam tudi tistim, ki še nimajo izdelanega cilja,
kaj bi v življenju počeli...saj posamezniki zorijo in dozorijo tudi v času
študija.

Benjamin
Najvirt
vojak gorniškega oddelka
Slovenske vojske

Opis karierne poti
Prvi stik s Slovensko vojsko sem imel na vojaških taborih, in sicer na
šestdnevnem dijaškem taboru MORS in mladi ter kasneje dvanajstdnevnem študentskem taboru v okviru študijske prakse na Fakulteti za
varnostne vede. Med absolventskim stažem pa sem v iskanju novih
vojaških izkušenj opravil tudi 15-tedensko prostovoljno služenje vojaškega roka, kjer me je delo v službi domovine dokončno prevzelo.
Kot poklicni vojak sem se zaposlil oktobra 2013, trenutno pa delujem
v 132. gorskem polku. Stopnja izobrazbe, pridobljena na Fakulteti za
varnostne vede, mi je omogočila, da sem v letu 2014 tudi sodeloval na
selekciji za Šolo za častnike in jo tudi uspešno zaključil.
Zakaj ste se odločili za študij na FVV?
Tekom srednje šole sem se začel zanimati predvsem za zaposlitev v
policiji, vendar pa mi je bil študij prioriteta. Tako je bila odločitev za
študij na Fakulteti za varnostne vede povsem logična odločitev. Poleg
tega me je pritegnil tudi zanimiv predmetnik in priporočila študentov
višjih letnikov Fakultete za varnostne vede.
Katere so po vašem mnenju prednosti študija na FVV?
Največja prednost je po mojem mnenju dostopnost asistentov in
profesorjev, saj so po predavanjih skoraj vedno na voljo za dodatna vprašanja, pomagajo pri razreševanju zagat študentov. Vaje pri
posameznih predmetih so običajno temeljile na dejansko izvedenih
raziskavah ali kriminalnih primerih, s čimer se omogoči kasnejši
natančen pregled pravilnosti izvedenih postopkov študentov z delom
raziskovalcev in preiskovalcev.
Zakaj bi študij priporočili?
Priporočil bi ga predvsem zaradi zanimivih in raznolikih predmetov, pestrega nabora ekskurzij ter možnosti osebnega razvoja pri
sodelovanju v obštudijskih aktivnostih, ki jih ponuja fakulteta. Fakulteto znotraj letnikov odlikuje odlično vzdušje, ki naredi študij še bolj
zanimiv in prijazen.
Napotek, moto diplomantom
Sledite svojim ciljem in ne bojte se kdaj pa kdaj narediti koraka nazaj,
če vam le-ta odpre nove, boljše možnosti. Nikdar se ne nehajte učiti in
usposabljati, kajti le na tak način lahko uspešno rastete tako v poklicnem kakor tudi zasebnem življenju!
Izkušnje med študijem
Največja in najpomembnejša izkušnja, ki sem jo pridobil med študijem
na FVV, pa je zagotovo opravljanje funkcije prodekana za študentska
vprašanja. To je izjemno odgovorna funkcija, saj vključuje predsedovanje Študentskemu svetu FVV (ŠS FVV) ter pripravo obštudijskih
aktivnosti, raznih razstav, dogodkov, dobrodelnih akcij... Prodekan za
študentska vprašanja je nekakšen »most« med predstavniki študentov
posameznih letnikov in vodstvom fakultete.
Pri tem delu sem pridobil predvsem veliko izkušenj iz vodenja manjše
ekipe študentov, usklajevanja želj in potreb študentov z možnostmi in
zmogljivostmi fakultete.
Seveda pa bilo povsem zmotno pričakovati, da je to delo enega človeka. Kakor v vsaki organizaciji, podjetju ali skupnosti, je bila tudi v tem
primeru v ozadju močna ekipa, sestavljena iz sekretarke ŠS FVV in
članov ŠS FVV, ki so vsak po svojih zmožnostih in interesu prispevali k
skupnemu cilju. Naš skupni cilj pa je je bil dati študentom Fakultete za
varnostne vede kar največ novih izkušenj in obenem med njimi ustvariti močno vez, saj je tako študij veliko bolj prijeten in uspešen.

11. junij
Dnevi varstvoslovja
Tržnica diplomanti - delodajalci
Okrogla miza delodajalci - diplomanti

november
Prednovoletno srečanje
Alumni ...
... z zanimivimi gosti

11. junij
16. slovenski dnevi
varstvoslovja
Znižana kotizacija
Več na http://www.fvv.um.si/DV2015

7. april
5. maj
Individualno karierno
svetovanje
Več na http://www.fvv.um.si/karierni-center.aspx

22. april
Kriminalistični posvet Osebni dokazi: kriminalistični, kazenskopravni in psihološki
vidiki

Znižana kotizacija

Več na http://www.fvv.um.si/posvet2015

Spremljajte dogajanje v okviru
Alumni kluba FVV na
http://www.fvv.um.si/alumni-fvv.aspx
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