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Kdo smo? Alumni FVV združuje diplomante vseh 
študijskih programov različnih generacij 
Fakultete za varnostne vede in njenih 
predhodnic. Namen Alumni 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

DiplomantiZaposlovalci

V okviru Alumni 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.

Kje smo se 
srečevali? V okviru nacionalne konference Dnevi 

varstvoslovja, ki je potekala 10. in 11. 
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 FVV, na katerem 
so svoje karierne poti predstavili štirje 
uspešni diplomanti. 



Drage članice in člani Alumni FVV, spoštovane varstvoslovke in vartvoslovci, 
dobrodošli na Fakulteti za varnostne vede! 

Vsaka visokošolska institucija, ki da nekaj nase, ne neguje le dobrih odnosov 
s študenti, ampak tudi z nekdanjimi študenti, torej diplomanti. FVV je na 
tem področju v zadnjem obdobju okrepila svoje delovanje tako z vedno bolj 
aktivnim Alumni kot kariernim centrom, saj nam ni vseeno, kaj se dogaja z 
»našimi« diplomantkami in diplomanti. Vi ste naše ogledalo in ambasadorji, 
zato želimo ohranjati stik z vami skozi vašo celotno profesionalno kariero. 
Želimo si, da ta odnos ni enosmeren, saj se zavedamo, koliko informacij, 
strokovnih pobud, znanja in podpore v zunanjem okolju lahko FVV nudijo tudi 
diplomanti naše fakultete. 

Glede na to, da ste nekateri zapustili našo fakulteto že pred kar nekaj časa, mi 
dovolite, da na kratko predstavim aktivnosti, ki se pri nas odvijajo ali se bodo 
odvijale v, tako upam, bližnji prihodnosti. Kar zadeva področje izobraževanja, 
smo v zadnjih letih reakreditirali vse študijske programe, prvi naslednji, ki nas 
čaka, je program Informacijska varnost. Hkrati smo bili v času gospodarske in 
finančne krize prisiljeni svoje programe skrčiti, predvsem na račun izbirnosti. 
Prav zato načrtujemo, da bomo v prihodnosti pripravili korekcije programov, 
predvsem na magistrskem programu pa se želimo odzvati na potrebe 
gospodarstva, zato načrtujemo pripravo modulov s področja korporativne in 
informacijske varnosti. Zelo velika naloga nas časa na področju zagotavljanja 
ustrezne infrastrukture za kvalitetno izvajanje izobraževalne in znanstveno-
raziskovalne dejavnosti. Vedno mi je bilo hudo, ker sem vedel, da vam 
zaradi obstoječih prostorskih (ne)pogojev ne moremo zagotoviti ustreznega 
standarda. Pričakujemo, da bo v kratkem Univerza v Mariboru postala lastnica 
stavbe, v kateri je FVV, zato bomo šli v veliko investicijo, s katero bomo rešili 
prostorske pogoje fakultete za naslednja desetletja. S tem ne bomo samo 
pridobili dodatnih in ustreznejših prostorov za izvajanje svojih visokošolskih 
programov, ampak tudi možnosti, da fakulteta ponudi tudi razne seminarje, 
tečaje, usposabljanja in krajša izobraževanja, ki so del vseživljenjskega učenja. 
Skratka, vse tisto, o čemer ste nas še kot študenti spraševali, pa smo bili žal 
omejeni s prostorskimi danostmi. Vesel bom, ko vas bom enkrat lahko pozdravil 
v popolnoma drugačnih prostorih na Kotnikovi 8.       

Posebej se zahvaljujem našim karierno uspešnim diplomantkam in 
diplomantom. So živi dokaz, da se z vztrajnostjo in delom doseže marsikaj, ne 
glede na to, kje in kaj delamo.

Zato, spoštovane članice in člani Alumni FVV, nikoli ne pozabite, kdo ste in 
od kod prihajate, pomoč svojim kolegom diplomantom in študentom FVV pa 
jemljite kot svojo dolžnost in poslanstvo. Skupaj smo močnejši!

Zahvaljujem se vsem, ki ste del nas. Pri nas ste in boste vedno dobrodošli!

Nagovor 
dekana 
izr. prof. 
dr. Andreja 
Sotlarja



Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Cilj 
konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne 
ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v 
prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti 
razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja. 
Člani Alumni FVV so redni in dobrodošli udeleženci Dnevov varstvoslovja in 
tudi v letu 2015 smo posebej zanje organizirali sekcijo v okviru konference, ki 
je potekala 11. junija 2015.

Pravzaprav je šlo za nadaljevanje lanske uspešne izvedbe, tokrat v obliki 
okrogle mize s tržnico diplomantov in delodajalcev, na kateri so udeleženci 
osvetlili potrebe in zahteve na področju zaposlovanja varstvoslovcev v 
Republiki Sloveniji. 

Drugi del srečanja je potekal v obliki tržnice, kjer so diplomanti FVV dobili 
priložnost, da v kratkih predstavitvah ugotovitve svojih zaključnih del 
nadgradijo v smeri praktične uporabe in jih predstavijo na inovativen način, 
lahko pa ta čas namenijo predstavitvi sebe in svojih dosežkov. Udeleženci 
so komentirali njihove predstavitve, z namenom razprave o kompetencah, 
veščinah in sposobnostih diplomantov FVV na eni strani in potrebah trga 
delovne sile na drugi strani.

Opogumili sta se dve diplomantki – Zala Žvab in Mateja Zorč. Njuni inovativni, 
izvirni in samozavestni predstavitvi je toplo pozdravila in konstruktivno 
pokomentirala gospa Suzana Rudež iz Sektorja za razvoj in sistemske naloge v 
Službi generalnega direktorja policije. Udeležencem je podrobneje predstavila 
sistem zaposlovanja in kadrovanja slovenske policije ter izpostavila poklice, 
ki so v zadnjem obdobju za slovensko policijo še posebej zanimivi (informatik, 
ekonomist, varstvoslovec idr.).

Okrogla miza 
s tržnico 
diplomantov 
in 
delodajalcev

11. junij 2015



Okrogla miza 
z uspešnimi 
diplomanti

3. marec 2016

V četrtek 3. 3. 2016 smo na Fakulteti za varnostne vede izvedli Okroglo mizo z 
uspešnimi diplomanti naše fakultete. Na njej so se predstavili:

• mag. Roman Fortuna, vodja občinskih redarjev MOL,

• Vesna Lovrec, novinarka časnika Večer,

• Sara Trstenjak,  profesorica programa tehnik varovanja, 

• dr. Miha Dvojmoč, predavatelj na FVV.

Razgovor z gosti je vodila dr. Katja Eman.

Na dogodek je prišlo kar nekaj članov Alumni FVV. Vsako leto z veseljem 
izvedemo tovrstno srečanje, saj je to priložnost, da naši člani spoznajo 
karierne poti kolegov varstvoslovcev, ki z njimi delijo svoje poglede na delo in 
zaposlovanje varstvoslovcev, svoje izkušnje in priporočila. Ob tej priložnosti 
se naši diplomanti srečajo s svojimi kolegi, člani Alumni FVV, se družijo s 
profesorji in mentorji ter s sedanjimi študenti FVV.

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je v uvodnem govoru predstavil novosti v 
študijskih programih FVV, pedagoške in raziskovalne dosežke ter bližajočo se 
prenovo stavbe fakultete. Pred in po končanem dogodku pa smo za člane 
Alumni FVV pripravili zanimiv spremljajoč dogodek, ki se je odvijal na strelišču. 
S spec. Bojanom Zorcem so lahko preizkusili svoje strelske sposobnosti. 



10. april 2015
Na podelitvi diplom so bili udeleženi diplomanti, 
ki so diplomirali v obdobju od 1. 10. 2014 do 31. 1. 
2015.
Slovesna podelitev diplom je bila v petek 10. 4.  
2015 na Fakulteti za varnostne vede. Podelitev je 
povezoval študent Fakultete za varnostne vede 
Anže Zaletel. Diplomske listine je prejelo 53 diplo-
mantov. Na podelitvi so nas z glasbo razvajale 
dijakinje Konservatorija za glasbo & balet Lju-
bljana. Nekaj besed sta diplomantom namenila 
dekan prof. dr. Gorazd Meško in častni gost mag. 
Bojan Majcen, direktor zavoda za prestajanje kazni 
zapora Dob. Po podelitvi so bili vsi zbrani vabljeni 
na pogostitev.
Zahvalni govor v imenu vseh študentov je imela 
Sandra Adam, diplomantka podiplomskega študijs-
kega programa Varstvoslovje.
Na slovesni podelitvi diplom smo podelili tudi na-
grado Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe 

študentov Univerze v Mariboru. Nagrado je pre-
jela študentka Katja Požun, slovenska smučarska 
skakalka.
Vsem diplomantom, diplomantkam in dobitnici 
nagrade Leona Štuklja, Katji Požun, iskreno česti-
tamo.

Tone Pavček je nekoč dejal: »Ko hodiš, pojdi zmeraj do 
konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pše-
nice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, a 
v sebi - do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš 
ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova poskusi 
vnovič in zopet in znova«.
Z današnjo podelitvijo se za nas diplomantke in diplo-
mante zaključuje pomembno obdobje v našem življe-
nju. Obdobje študija – obdobje, kjer smo med pridobi-
vanjem znanja in izkušenj spletli številna prijateljstva 
in preživeli mnogo zabavnih trenutkov.
Kolegi in kolegice, se še spomnite? Prvega študijskega 
dne, brucovanja, predizpitnih kavic v centru Ledina, 
ekskurzij, izmenjav, veselja ob uspešno opravljenem iz-
pitu, letniku, veselja ob sprejeti temi zaključnega dela, 
ponosa, ki nas je navdajal, ko smo uspešno opravili 
zagovor ... BILO JE NEPOZABNO.
Na tem mestu se tako danes v svojem imenu in imenu 
vseh diplomantov zahvaljujem celotnemu kolektivu 
Fakultete za varnostne vede, da ste nam omogočili 

kakovosten, zanimiv in pester študij tudi takrat, ko smo 
ob izobraževanju želeli uresničiti svoje sanje. Ko smo si 
na primer želeli postati profesionalni športnik/športni-
ca, manekenka, model ali celo miss Slovenije. Ponosni 
smo, da smo pridobivali, nadgrajevali in širili znanje na 
Fakulteti za varnostne vede. Diploma in z njo prido-
bljeni naziv za nas predstavljata priznanje za vloženo 
energijo, delo, trud in čas.
HVALA vam spoštovani profesorji in predavatelji za 
posredovano znanje ter za spodbujanje ustvarjal-
nosti, raziskovanja in kritičnega razmišljanja. Hvala za 
življenjske modrosti in spodbudne besede. Hvala, da 
za vas nismo bili le številka, ampak človek z imenom in 
priimkom. Hvala, da ste z nami gradili dobre odnose – 
odnose medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

Sandra Adam, magistrica varstvoslovja

Nekaj misli zahvale diplomantke

Svečane podelitve diplom



19. junij 2015

Na podelitvi diplom so bili udeleženi diplomanti, ki 
so diplomirali v obdobju od 1. 2. 2015 do 12. 5. 2015.
Slovesna podelitev diplom je bila v petek 19. 6. 
2015 na Fakulteti za varnostne vede. Podelitev je 
povezoval študent Fakultete za varnostne vede 
Anže Zaletel. Diplomske listine je prejelo 48 diplo-
mantov.
Dogodek je s harmoniko popestril dijak Konserva-
torija za glasbo & balet Ljubljana. Nekaj spodbud-
nih besed sta diplomantom namenila dekan, izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar, ki je v vlogi dekana nastopil 
prvič, in častni gost, red. prof. dr. Bojan Dobovšek, 
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ter 
dolgoletni sodelavec na Fakulteti za varnostne 
vede. Po podelitvi so bili vsi zbrani vabljeni na 
pogostitev.

Zahvalni govor v imenu vseh diplomantov je imela 
Irena Kačič, diplomantka podiplomskega študijske-
ga programa Varstvoslovje.

Magistrirati je zagotovo eden izmed prijetnejših tre-
nutkov v življenju. Trenutek zmagoslavja, čas, ki ga ne 
bomo pozabili. V nas se porajajo občutki, ki jih vedno 
niti ne znamo izraziti. Danes je za vse nas pomemben 
dan, danes je naš dan, saj smo prejeli listino, za katero 
smo trdo delali, če ne garali, vsa ta študijska leta in si 
pridobili naziv magistra oz. magister varnostnih ved.

Bitko dobi tisti, ki se je odločil, da jo dobi – to so 
Tolstojeve besede. Tako oz. podobno nas je večina 
razmišljala, ko smo ponovno sedli med šolske klopi na 
podiplomskem študiju.

Irena Kačič, magistrica varstvoslovja

Nekaj misli zahvale diplomantke

4. december 2015
Na decembrski podelitvi diplom so bili udeleženi 
diplomanti, ki so diplomirali v obdobju od 13. 5. 
2015 do 19. 10. 2015.
Slovesna podelitev diplom je bila v petek 4. 12. 
2015 na Fakulteti za varnostne vede. Diplomske 
listine je prejelo 153 diplomantov. Na decembrski 
podelitvi diplom imamo vsako leto največje število 
diplomantov, zato organiziramo podelitev v dveh 
delih. Ob 10-ih je bila prva podelitev, na kateri je 
imela zahvalni govor v imenu vseh študentov Sara 
Kandolf, diplomantka dodiplomskega študijskega 
programa Varnost in policijsko delo. Ob 12-ih je 
sledila druga podelitev, na kateri je imela zahvalni 
govor Petra Valant, diplomantka podiplomskega 
študijskega programa Varstvoslovje. 
Na podelitvi so nas z glasbo razvajale dijakinje 
Konservatorija za glasbo & balet Ljubljana. Nekaj 
spodbudnih besed sta diplomantom namenila 

dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar in častni gost, 
prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane 
članice Univerze v Mariboru. Po podelitvi so bili vsi 
zbrani vabljeni na pogostitev.



Nekaj misli zahvale diplomantk
Uspešno zaključen študij je cilj vsakega resnega 
študenta in danes smo lahko ponosni, saj smo ga 
dosegli. Mislim, da si vsak študent želi, da ga na poti 
do cilja spremljajo ljudje, ki bi nam pomagali, sveto-
vali, usmerjali in nesebično predajali znanje. Diplo-
manti Fakultete za varnostne vede smo imeli čast, da 
smo sodelovali s profesorji in drugimi zaposlenimi, ki 
so nas oblikovali v samostojne in sposobne ljudi, ki 
smo pripravljeni uresničevati vizijo fakultete. V imenu 
vseh današnjih diplomantov se torej iskreno zahva-
ljujem vsem profesorjem in zaposlenim na Fakulteti 
za varnostne vede Univerze v Mariboru ter vsem pri-
sotnim, ki so na kakršenkoli način pomagali na naši 
poti do cilja. Samo hvala je sicer premalo in verjetno 
bo največje zadovoljstvo za vse nas, ko bomo svoje 
znanje uporabljali v poklicne, raziskovalne, znanstve-
ne namene in v življenju nasploh.

Petra Valant, magistrica varstvoslovja 

Steve Jobs je nekoč dejal: »Edina pot, da delo 
opraviš izjemno, je, da delaš to, kar si sam želiš.« 
In danes lahko na tem mestu diplomanti in di-
plomantke Fakultete za varnostne potrdimo, da 
smo delo opravili res izjemno. Diplomirati je eden 
izmed prijetnejših trenutkov v življenju, je trenutek, 
ko se zavemo, da so bile vse ovire na študijski poti 
samo izzivi, ki so nam pomagali postati boljši. Če 
se za trenutek ozrem nazaj na študijska leta, lahko 
rečem, da so bila res nepozabna. V obdobju študija 
smo med pridobivanjem znanja spletli številna 
prijateljstva in s kolegi preživeli mnogo lepih in 
zabavnih trenutkov. Znan pregovor pravi – »če imaš 
prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga«; zato 
hvala vam za vse drage sošolke, sošolci ter kolegi, 
kolegice –  brez vas študij ne bi bil tako dober in 
uspešen.

Sara Kandolf, diplomirana varstvoslovka (VS)

8. april 2016
Na tokratni svečani podelitvi diplom je diplomske 
listine prejelo 55 diplomantov, ki so diplomirali v 
obdobju med 20. 10. 2015 in 29. 2. 2016. Tudi tokrat-
no podelitev je povezoval študent Fakultete za 
varnostne vede Anže Zaletel. Na podelitvi so nas z 
glasbo razvajale dijakinje Konservatorija za glasbo 
& balet Ljubljana. Nekaj spodbudnih besed sta 
diplomantom namenila dekan izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar in častni gost, g. Marjan Fank, generalni di-
rektor policije, ki sta diplomantom podelila listine.

17. junij 2016
Slovesna podelitev diplom na Fakulteti za var-
nostne vede je bila v petek 17. 6. 2016. Diplomske 
listine je prejelo 38 diplomantov, ki so diplomirali 
v obdobju med 1. 3. 2016 in 13. 5. 2016
Na podelitvi sta nas z glasbo razvajali dijakinji 
Konservatorija za glasbo & balet Ljubljana. Nekaj 
spodbudnih besed sta diplomantom namenila 
dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar in častni gost, g. 
Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj sloven-
skega zasebnega varovanja. Podelitev je povezoval 
študent Fakultete za varnostne vede Anže Zaletel.



Simbolično pomeni podelitev diplom, da se je konča-
lo pomembno obdobje v našem življenju, ki smo ga 
posvetili študiju in izobraževanju. V tem obdobju so 
se spletla številna prijateljstva, ki ostanejo za vedno. 
Že v prvih tednih smo izoblikovali prijateljstva, ki so 
obstajala tudi zunaj študijskih obveznosti, ko smo 
izmenjevali tudi številne življenjske in osebne izkušnje. 
V spominu pa ostanejo tudi naša prva srečanja s pro-
fesorji, mentorji, posebej pa spomini na prve študijske 
uspehe. V naslednjih tednih in mesecih, ki so kot blisk 
prerastli v leta, smo na Fakulteti za varnostne vede ob 
profesorjih spoznavali nove zanimive teme in trepetali 
na izpitih.  Po dveh/treh letih smo bili zelo blizu cilja, 
ki predstavlja vrhunec študijskega procesa - izdelava 
diplomske naloge. Honore de Balzac je dejal, da ni ve-
likega talenta brez velike moči in volje. In danes, dragi 
diplomanti, smo dokazali, da premoremo ogromno 
moči, vztrajnosti in volje. Prišli smo do konca.
Na tem mestu se želim v svojem imenu in imenu vseh 
diplomantov zahvaliti mentorjem, ki so nam pomagali 
pri pripravi diplomskih in magistrskih nalog. Verjetno 
ga ni med nami, ki bi v procesu izdelave zaključnega 
dela ne potreboval pomoči in vspodbude. Njihov trud, 
ko so nas pred zagovorom spodbujali, med zagovorom 
pa celo nekoliko usmerjali, nam je bil zelo dragocen. 
Zato spoštovani mentorji: hvala vam. Dober profesor 
povzdigne slabega učenca v dobrega in dobrega v 

odličnega. In kadar so uspešni študenti, so uspešni 
tudi profesorji. In danes ste lahko nase ponosni tudi 
vi spoštovani profesorji. Hvala vam za vse predano 
znanje in nasvete, ki nam bodo odlična popotnica tudi 
v našem osebnem življenju.
Tone Pavček pravi, da je sreča srečati prave ljudi, ki v 
tebi pustijo dobre sledi. In za šolanje na Fakulteti za 
varnostne vede lahko rečem, da smo srečali ogromno 
pravih ljudi in zato vam iz srca hvala.
Učenja pa še z daleč ni konec, tudi vseh vrst izpitov 
ne s katerimi se bomo srečali v življenju. A zdaj lah-
ko svoje znanje posredujemo tudi drugim in bodimo 
pri tem velikodušni. Ne pozabimo, komu mora služiti 
naše znanje in naj ne postane zgolj orodje za dosego 
položaja ali pridobivanja denarja. Znanja si ne moremo 
kupiti, je pa res, da znanje ni zastonj in ni brez cene. 
Je zaklad, ki nas bo spremljal vse naše življenje. Zato, 
dragi diplomanti, ponosno in z dvignjeno glavo od-
krijte, kam vas vodi srce. Pospravite skripte in zapiske 
in naj se vaše življenje začne. Še enkrat vsem iskrene 
čestitke. Hvala.

Lili Brečko, magistrica varstvoslovja

Nekaj misli zahvale diplomantke

2. december 2016
Slovesna podelitev diplom je bila v petek 2. 12. 
2016. Diplomske listine je prejelo 144 diplomantov, 
ki so diplomirali v obdobju med 14. 5. 2016 in 30. 
9. 2016. Podelitev je zaradi velikega števila diplo-
mantov potekala v dveh terminih, in sicer ob 10.30 
in ob 14. uri. V prvem terminu smo podelili diplom-
ske listine diplomantov starih, tj. nebolonjskih 
študijskih programov, ki so morali študij zaključiti  
najkasneje do 30. 9. 2016. To so diplomanti star-
ih visokošolskih študijskih programov Varnost in 
notranje zadeve, Varstvoslovje, 4-letni univerzitetni 
študij Varstvoslovje ter specialistični študij smeri 
Informacijska varnost, Kriminalistično preiskovan-

je, Policijski management ter Poslovno-varnostni 
management.
Prireditev je vodila študentka 2. letnika magis-
trskega študija Sara Kandolf. Tudi na tokratni 
podelitvi je nekaj spodbudnih besed diplomantom 
namenil dekan fakultete izr. prof. dr. Anfrej Sotlar. 
Nagovor diplomantom je imel tudi Boris Štefanec, 
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. 
Zahvalna govora sta imeli v imenu diplomantov 
Teja Mahkovic ter Zala Gavrilov. Dogodek sta z glas-
bo popestrila naš diplomant Benjamin Pregl, vokal, 
ter Katarina Pregl, klavinova.

Nekaj misli zahvale diplomantke
Napočil je trenutek zmagoslavja, prežet s srečo in ne-
popisnim veseljem, ki ga ne bomo nikoli pozabili.
Vsak študent potrebuje na svoji poti do končnega cilja 
ob sebi ljudi, ki ga znajo usmerjati, mu svetovati, po-
magati in nesebično predajati svoje bogato znanje.
Leta študija na Fakulteti za varnostne vede so bila 
nepozabna. Med pridobivanjem znanja smo preživeli 

veliko lepih trenutkov in spletli mnogo prijateljskih 
vezi. Ko smo naleteli na ovire, so bile le-te izziv, da 
smo postali boljši. 
Zato tudi vam, kolegi in kolegice, sošolci in sošolke, 
zahvala, da smo lahko ob vzajemni pomoči dosegli 
zastavljeni cilj.
Hvala vsem spoštovanim profesorjem za življenjske 



modrosti in spodbudne besede, posredovano znanje. 
Hvala, ker ste z nami gradili mostove dobrega sodelo-
vanja in spoštovanja.
Posebna zahvala tudi dekanu izr. prof. dr. Andreju So-
tlarju, mentorjem in somentorjem za strokovno vode-
nje, nasvete in pomoč pri pisanju zaključnih del.
Za vsa hitro rešena študijska vprašanja prisrčna hvala 
Barbari in Teji.
Naše družine, starši, partnerji, otroci in prijatelji so z 
nami hodili po naši poti. Hvala vam za moralno pod-

poro in da ste nam stali ob strani, ko smo vas najbolj 
potrebovali in verjeli v nas.
Zahvalni govor bom zaključila s starim pregovorom: 
»Če imaš prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga!«

Teja Mahkovic, diplomirana varstvoslovka

Vsem diplomantkam in diplomantom 
iskreno čestitamo!



Konference v letu 2017
19. april

Posvet s področja kriminalistike

7. in 8. junij

18. dnevi varstvoslovja

9. in 10. november

Mednarodna konferenca s področja 
informacijske varnosti
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