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POVZETEK 

 

Fakulteta za varnostne vede je v študijskem letu 2014/15 uspešno delovala na vseh ključnih 

področjih, ki so pomembna pri ocenjevanju kakovosti dela izobraževalno-raziskovalne 

institucije. V primerjavi s preteklim študijskim letom vzdržuje visoko raven kakovosti. 

Podrobnejši pogled v analizirane podatke kaže, da je prišlo do manjših nihanj navzgor ali 

navzdol, a ta niso bistveno vplivala na dvig ali padec ravni kakovosti. Tako je na raziskovalnem 

področju stanje podobno, kot je bilo v predhodno analiziranem obdobju. Fakulteta je pridobila 

nekaj novih raziskovalnih projektov in programsko skupino, ki jo financira ARRS. 

Na petih izobraževalnih programih fakultete je v analiziranem obdobju študiralo 1.244 

študentov, kar je več kot prejšnja leta. Podrobnejši vpogled v statistiko vpisov kaže, da upada 

število izrednih študentov, povečuje pa se število tistih, ki študirajo redno. V preteklem 

obdobju je na prvi, drugi in tretji stopnji zaključilo študij 237 študentov, med njimi je eden 

pridobil naziv doktor znanosti. Študijski programi so primerno optimizirani in racionalizirani s 

finančnega vidika, tako da ima fakulteta stabilno finančno stanje, kar je pričakovati tudi v 

prihodnje. Treba je tudi omeniti, da je fakulteta okrepila sodelovanje z okoljem, saj so se v 

izvedbo učnih predmetov pogosteje vključevali strokovnjaki iz prakse in gostujoči predavatelji. 

Zmožnosti in delo knjižnice ostajajo na približno enako visoki ravni, kot je bila ugotovljena v 

prejšnjem študijskem letu. V zadnjem obdobju je bilo namenjeno več pozornosti usposabljanju 

študentov za učinkovito rabo knjižničnega kataloga COBISS/OPAC in elektronskih 

informacijskih virov, kar je ključnega pomena za razvoj strokovnosti študentov. 

Fakulteta ima izdelano jasno kadrovsko politiko, ki upošteva vizijo razvoja na pedagoškem in 

nepedagoškem področju. Analiza zadovoljstva zaposlenih z delom na fakulteti kaže na 

izboljšanje, pri čemer je najnižje ocenjeno zadovoljstvo s plačo, najvišje pa odnosi med 

sodelavci. Težave, ki so bile v predhodnem obdobju povezane z najnižjimi stopnjami 

zadovoljstva, so bile odpravljene. 

Na področju mednarodnega sodelovanja lahko v primerjavi s prejšnjim obdobjem ugotovimo 

nadaljevanje uspešnega sodelovanja s tujimi institucijami. Pedagoško osebje je gostovalo na 

tujih univerzah in na fakulteti so v sklopu Erasmus izmenjave predavali tuji predavatelji, ki jih 

je bilo več kot leto poprej. Fakulteta je zanimiva za tuje študente, ki prihajajo na Erasmus 

izmenjave. Tudi naši študenti so odhajali na izmenjavo v tujino, se pa jih je za to odločilo 

nekoliko manj kot v prejšnjem letu. 
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UVOD 

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti Fakultete za varnostne vede je novembra in decembra 2015 

izpeljala postopek evalvacije institucije, ki je v skladu s Poslovnikom kakovosti Univerze v 

Mariboru. Na osnovi sodelovanja s strokovnimi službami fakultete je nastalo poročilo o 

kakovosti, ki zajema analizo šestih področij delovanja visokošolskega zavoda, kot so vpetost v 

okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, materialni pogoji, mednarodno sodelovanje in 

analiza zatečenega stanja. Evalvacija fakultete je bila izvedena kot je predvideno v prej 

omenjenem Poslovniku in obenem skladno z: 

- Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 

sprejetih s strani Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

z dne 29. 11. 2010 (Uradni list RS, št. 95/2010), 

- Spremembo Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov z dne 11. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 17/2011) in s 

- prečiščenim besedilom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov z dne 15. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 32/2012UPB7, 40/2012 ZUJF, 

57/2012-ZPCP-2D in 109/2012; v nadaljevanju: ZViS). 

Poleg omenjenega smo v evalvacijo vključili tudi podatke, ki so vezani na izdana navodila 

Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, kot so: preglednice s kazalniki kakovosti za 

spremljanje izobraževalne dejavnosti, znanstvenoraziskovalne dejavnosti, knjižnične 

dejavnosti in okoljskega vpliva. Evalvacija vključuje tudi analizo uresničevanja dokumenta 

Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020, raziskavo o zadovoljstvu 

zaposlenih in druge podrobnosti, ki so navedene v besedilu poročila. 
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1 VPETOST FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE V OKOLJE 

 

1.1 Poslanstvo in strategija razvoja 

 

Poslanstvo Fakultete za varnostne vede je, da na podlagi tradicionalnih akademskih disciplin, 

kot so pravo, sociologija, psihologija, politologija, kriminologija, organizacijske vede, ter drugih 

spoznanj razvija znanstveno področje varstvoslovja. Znanja s tega področja posreduje 

študentom in drugim uporabnikom ter spodbuja njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. V ta 

namen Fakulteta za varnostne vede ustvarja partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem 

spoštovanju med profesorji, študenti in drugimi uporabniki. Zaposleni na fakulteti pri svojem 

delu ustvarjajo vzdušje, ki spodbuja raziskovanje, kritično razmišljanje, odličnost, inovativnost, 

ustvarjalnost in osebnostni razvoj vseh vključenih. 

Ker je Fakulteta za varnostne vede edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v 

Sloveniji, se zaposleni na fakulteti še posebej zavedajo svoje odgovornosti za razvoj tega 

znanstvenega področja, kar se kaže v naporih za razvoj kakovostnih in mednarodno 

primerljivih izobraževalnih programov. Fakulteta za varnostne vede si prizadeva za okrepitev 

stikov z organizacijami, ki zaposlujejo diplomante, in želi prisluhniti njihovim potrebam in 

pobudam. Študijski programi, ki so oblikovani v skladu z bolonjsko reformo visokega šolstva, 

niso le visoko kakovostni in mednarodno primerljivi, pač pa tudi kar najbolje prilagojeni 

potrebam uporabnikov. Fakulteta se želi čim bolj vpeti v evropske in svetovne izobraževalne 

ter raziskovalne tokove, tudi z mednarodno izmenjavo tako študentov kot profesorjev. Poleg 

odgovornosti za prenos in prilagajanje mednarodnega znanja s področja varstvoslovja v 

slovenski prostor želi fakulteta tudi sama prispevati svoj delež v bazo mednarodnih znanj s 

področja varnosti. 

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru se sooča z izzivom slovenski družbi ponuditi 

celosten sistem visokošolskega izobraževanja in raziskovanja na področju varstvoslovja. Ne le 

zaradi hitrega razvoja tega področja, pač pa tudi zaradi članstva Slovenije v Evropski uniji, v 

kateri se uveljavlja načelo prostega pretoka ljudi, dobrin in storitev. V Sloveniji potrebujemo 

visokošolsko izobraževalno in raziskovalno institucijo s področja varstvoslovja na mednarodni 

ravni, ki soustvarja novo znanje in ponuja mednarodno priznane programe študija na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju. Vizija fakultete je usposobiti diplomante za zakonito, 



7 

 

strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja notranje varnosti 

države in njenih prebivalcev ter s tem prispevati k razvoju znanja in znanosti za varnost v  

demokratični družbi ob spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. 

Fakulteta bo v prihodnje vso svojo energijo vlagala v razvoj kakovosti obstoječih programov in 

razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov, s katerimi bo na 

področju izobraževanja in raziskovanja odgovorila na varnostne izzive v sodobni družbi. 

Fakulteta za varnostne vede ima poslanstvo, vizijo razvoja in strateške usmeritve javno 

objavljene, zaposleni in študenti pa jim ves čas sledijo. 

 

 

1.2 Povezanost z razvojem ožjega in širšega okolja ter dialog med njima 

 

Vodstvo in delavci fakultete pri svojem raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu 

sodelujejo tako z državnimi organi in organizacijami kakor tudi z organizacijami s področja 

gospodarskih dejavnosti ter ne nazadnje tudi z nedržavnimi organizacijami in društvi s 

področja civilne družbe. V posameznih primerih je sodelovanje preseglo slovenske okvire, saj 

so posamezniki sodelovali z različnimi organizacijami in posamezniki iz tujine. Nekateri delavci 

so člani pomembnih mednarodnih in domačih profesionalnih združenj, kot so: European 

Society of Criminology (ESC), American Society of Criminology (ACS), Academy of Criminal 

Justice Science (ACJS), GERN (Groupe Europeen de Recherche sur les Normativites), Društvo 

za kriminologijo in kazensko pravo, Sekcija za upravljanje varovanja informacij (SUVI) ipd.  

Nekateri delavci so bili zelo aktivni na področju gospodarskih in splošnih zadev ter pravne in 

strokovne pomoči dekanu FVV in pri urejanju finančnega poslovanja in pravnih razmerij 

delovanja fakultete ter urejanju razmerij z UM (npr. članstvo v komisijah). 

Več ali manj se posamezniki pojavljajo tudi v množičnih medijih (izjave v dnevnem tisku, 

nastopi v radijskih in televizijskih oddajah) in s svojimi prispevki prispevajo k prepoznavnosti 

fakultete v slovenskem medijskem prostoru. 
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1.3 Zaposljivost diplomantov 

  

Diplomant univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje se je sposoben vključiti v delo 

institucij, ki se ukvarjajo z delom na področju varnosti in policijskega dela ter v delo na 

zahtevnih strokovnih delovnih mestih. Njegovo mesto je tako v izvajanju varnosti, v 

svetovanju, izobraževanju in raziskovanju. Na podlagi podatkov, pridobljenih iz periodičnih 

anket, pogovorov z nekaterimi dejanskimi in potencialnimi delodajalci ter stikov z diplomanti 

(predvsem v okviru delavnic Alumni kluba in Kariernega centra), se lahko zaposli v 

gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjak za 

zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih 

organizacijah, na področju zavarovalništva, v vseh organizacijah, ki pri svoji dejavnosti 

potrebujejo celovito spremljanje dejavnosti z vidika varnosti (npr. casinoji, računalniška 

podjetja, podjetja za razvoj programske opreme, proizvodna podjetja ...) ipd. 

Diplomanti visokošolskih študijskih programov se lahko zaposlijo na področju varnosti v 

različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah, policiji, carini, vojski in nevladnih 

organizacijah. Diplomanti pridobijo teoretična in praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabijo 

v vseh vrstah podjetij ter drugih organizacijah javne ali državne uprave, kot so vojska, policija, 

carina, različni zavodi, nevladne organizacije. S pridobljenimi kompetencami so diplomanti 

sposobni reševati konkretne delovne probleme na področju varnosti z uporabo standardnih 

strokovnih metod in postopkov ter informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem 

konkretnem delovnem področju. 

Magistrski študijski program je usmerjen v posredovanje kompetenc, potrebnih za vodenje 

varnostnih organizacij, za vodenje najzahtevnejših procesov s področja varnosti ter vodenje in 

izvajanje najzahtevnejših strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Magister/-

ica varstvoslovja je usposobljen/-a za prevzemanje najzahtevnejših nalog pri analiziranju, 

planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot 

gospodarskih organizacijah. 

Doktorji znanosti oz. doktorice znanosti s področja varstvoslovja se lahko zaposlujejo na 

različnih področjih: v raziskovalnih in akademskih institucijah, nevladnih organizacijah, ki se 

ukvarjajo s področjem analiziranja in zagotavljanja varnosti posameznikov, v vladnih 

organizacijah, v organih lokalne (samo)uprave, v občinskih redarstvih, v varnostnih sosvetih, v 

varnostnih strukturah bodoče pokrajinske ureditve v Sloveniji ter v gospodarstvu (v 
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gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za 

zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih 

organizacijah, na področju zavarovalništva ipd.). 

 

 

1.4 Spremljanje učnih izidov in kompetenc študentov 

  

Diplomanti univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa so strokovnjaki s 

teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje varnostnih organizacij, vodenje zahtevnih 

procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo 

na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, 

načrtovanju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih 

kot gospodarskih organizacijah. 

Predmetne kompetence univerzitetnega študijskega programa so: 

 razumevanje delovanja varnostnega sistema tako v časovni (zgodovinski) kot v 

konkretni družbeni situaciji, 

 odkrivanje, analiziranje in reševanje varnostnih problemov tako v organizacijah kot v 

različnih skupnostih, 

 izvajanje akcijskih raziskav ter osnov aplikativnega raziskovanja na področju 

raziskovanja varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v 

mednarodnem prostoru, 

 sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj varstvoslovja v konkretno delovno ali 

bivanjsko okolje ter sposobnost sintetizirati znanja varstvoslovja in drugih sorodnih 

ved, 

 upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo 

ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situacijah soodvisnosti za 

zagotavljanje varnosti tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju. 

 

Predmetne kompetence visokošolskih strokovnih študijskih programov so: 

 razumevanje delovanja varnostnega sistema v konkretni družbeni situaciji, 
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 odkrivanje, analiziranje in reševanje (informacijsko) varnostnih problemov tako v 

organizacijah kot v različnih skupnostih, 

 izvajanje raziskav ter osnov aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja 

varnostnih pojavov v lokalnih skupnostih, organizacijah in v mednarodnem prostoru, 

 sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj varstvoslovja in informatike v 

konkretno delovno ali bivanjsko okolje ter sposobnost sintetizirati znanja varnosti, 

policijskega dela, varstvoslovja, prava in drugih sorodnih ved, 

 upravljanje procesov in komuniciranje s pomočjo sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije ter z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnik med 

različnimi dejavniki v situacijah soodvisnosti za zagotavljanje varnosti tako v lokalnem, 

državnem kot tudi v mednarodnem okolju, 

 sposobnost vključevanja v projektno, skupinsko in razvojno raziskovalno delo na 

področju zagotavljanja celovite informacijske varnosti različnih tehničnih in 

družboslovnih sistemov. 

 

Magistri varstvoslovja so usposobljeni za: 

 odkrivanje, analiziranje in reševanje z varnostjo povezanih problemov ob spoštovanju 

človekovih pravic, načela zakonitosti in pravne države, 

 obvladanje splošnih in specifičnih raziskovalnih metod pri preučevanju različnih 

varnostnih pojavov ter sposobnost temeljnega in predvsem aplikativnega raziskovanja 

varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem 

prostoru, 

 razvoj kritične in samokritične presoje pri upravljanju z varnostnimi pojavi, 

 prenašanja teoretičnih znanj v vsakodnevno prakso ter sposobnost sintetizirati znanja 

varstvoslovja in drugih sorodnih ved, 

 razvoj etičnih standardov za visoko kakovostno in strokovno avtonomno delo, 

 razvoj komunikacijskih veščin za uspešno delo v situacijah soodvisnosti tako v lokalnem 

kot v mednarodnem okolju, 

 sodelovanje na različnih ravneh upravljanja z varnostnimi vprašanji v lokalnem okolju, 

organizacijah, na ravni države in v mednarodnem okolju, 
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 poglobljeno analizo temeljnih pooblastil varnostnih in obveščevalnih subjektov s 

stališča zakonitosti in ustavnosti, 

 poglobljeno razumevanje relevantnih razmerji med organi odkrivanja in pregona ter 

ostalimi akterji varnostnega in obveščevalnega sistema nacionalne varnosti, 

 meriti obseg in vrsto kriminalitete ter drugih vrst odklonskih pojavov v družbi, 

 preučevanje izvrševanja kazenske zakonodaje in načinov zagotavljanja varnosti, 

 preučevanje prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in 

izvrševanja kazenskih sankcij, 

 preučevanje drugih družbeno nadzorstvenih mehanizmov v sodobni družbi in 

zagotavljanja zasebne, javne, notranje in mednarodne varnosti, 

 razumevanje varnostnih problemov in dejavnosti na globalni, kontinentalni, državni, 

regionalni in lokalni ravni, 

 raziskovanje vzrokov, nadzorstvenih dejavnosti, odzivanje kriminalitete in storilcev 

kaznivih dejanj, 

 razumevanje notranjevarnostnih sistemov države in sistemov notranje varnosti v 

mednarodni skupnosti. 

 

Doktorski študijski program je usmerjen k pridobitvi poglobljenega znanja na širših strokovnih 

področjih, usposobljenosti za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 

področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih 

ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanju odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih 

sistemov. Splošne kompetence izhajajo iz univerzalnega temeljnega znanja predmeta oziroma 

programa. V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, marveč 

tudi odnos do uporabe tega znanja. 

 

Doktorji znanosti s področja varstvoslovja so usposobljeni za: 

 odkrivanje, analiziranje in reševanje z varnostjo povezanih problemov ob spoštovanju 

človekovih pravic, načela zakonitosti in pravne države, 

 obvladanje splošnih in specifičnih raziskovalnih metod pri preučevanju različnih 

varnostnih pojavov, ter sposobnost temeljnega in aplikativnega raziskovanja 
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varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem 

prostoru, 

 prenašanja teoretičnih znanj v vsakodnevno prakso ter sposobnost sintetizirati znanja 

varstvoslovja in drugih sorodnih ved, 

 razvoj etičnih standardov za visoko kakovostno in strokovno avtonomno delo, 

 razvoj komunikacijskih veščin za uspešno delo v situacijah soodvisnosti tako v 

nacionalnem kot v mednarodnem okolju, 

 poglobljeno razumevanje relevantnih razmerji med organi odkrivanja in pregona ter 

ostalimi akterji varnostnega in obveščevalnega sistema nacionalne varnosti, 

 preučevanje obsega in narave kriminalitete ter drugih odklonskih pojavov v družbi, 

 preučevanje izvrševanja kazenske zakonodaje in načinov zagotavljanja varnosti, 

 preučevanje prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in 

izvrševanja kazenskih sankcij, 

 preučevanje drugih družbeno nadzorstvenih mehanizmov v sodobni družbi in 

zagotavljanja zasebne, javne, notranje in mednarodne varnosti, 

 razumevanje varnostnih problemov in dejavnosti na globalni, kontinentalni, državni, 

regionalni in lokalni ravni, 

 raziskovanje vzrokov, izvrševanja nadzorstvenih dejavnosti, odzivanja kriminalitete in 

storilcev kaznivih dejanj, 

 razumevanje notranjevarnostnih sistemov države in sistemov notranje varnosti v 

mednarodni skupnosti. 

 

 

1.5 Konkurenčnost diplomantov na trgu delovne sile 

 

Varnost kot vse bolj cenjena dobrina sodobnega sveta je potrebna v vseh družbenih sferah. 

Ker je Fakulteta za varnostne vede edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v 

Sloveniji, imajo diplomanti Fakultete za varnostne vede prednost pri zaposlovanju na področju 

varstvoslovja. Žal so v zadnjih letih zaposlitvene možnosti diplomantov nekoliko nižje v 

državnih organizacijah za zagotavljanje varnosti in v javni upravi zaradi gospodarskih razmer v 

državi. Zaposleni na fakulteti krepijo stike z organizacijami, ki zaposlujejo diplomante Fakultete 



13 

 

za varnostne vede ter upoštevajo njihove potrebe. Študijski programi, ki so oblikovani v skladu 

z bolonjsko reformo visokega šolstva, niso le visoko kakovostni in mednarodno primerljivi, pač 

pa tudi kar najbolje prilagojeni potrebam uporabnikov.  

 

 

 

2 DELO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 

2.1 Raziskovalna dejavnost 

 

Fakulteta za varnostne vede izvaja raziskovalno dejavnost v okviru Inštituta za varstvoslovje, 

kjer je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 22 raziskovalcev registriranih pri Javni agenciji za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Poleg raziskovalcev so v raziskovalni 

skupini še trije sodelavci – bibliotekarka in dva za računalniško podporo. En raziskovalec je 

delal na mednarodnem projektu, poleg tega dve delovni mesti zasedata mlada raziskovalca. V 

zadnjem petletnem obdobju je celotna raziskovalna skupina objavila 174 znanstvenih člankov 

in dosegla 306 citatov v desetletnem obdobju (glede na vrednotenje bibliografskih kazalcev 

raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS). Raziskovalci Fakultete za varnostne vede so v 

študijskem letu 2014/15 objavili svoja dela v  šestih znanstvenih monografijah in štiri članke v 

mednarodnih revijah z najvišjim faktorjem vpliva. 

Od 1. novembra 2014 dalje sta na fakulteti zaposlena dva nova mlada raziskovalca. Poleg tega 

je dr. Gorazd Meško v letu 2014 prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno in razvojno dejavnost 

na področju družboslovja (ekološka kriminologija). 

 

 

2.1.1 Raziskovalni projekti (zunanje financiranje) 
 

2.1.1.1 Nacionalni raziskovalni projekti 
 

- Na FVV od leta 2013 izvajamo temeljni raziskovalni projekt Legitimnost in zakonitost 

policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij, ki ga financira 

ARRS (2013–2016). ARRS financira tudi izvajanje bilateralnih projektov Legitimnost in 
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učinkovitost kaznovalnih sistemov v Rusiji in Sloveniji (znanstvenoraziskovalno sodelovanje 

med RS in Rusijo, 2014–2015), Legitimnost policijske dejavnosti – primerjalni vidiki 

(znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in ZDA, 2014–2015) in Legitimnost kazenskega 

pravosodja (znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in Srbijo, 2015). V okviru tega 

projekta in bilateralnih podprojektov smo organizirali mednarodno konferenco Criminal 

Justice and Security in Central and Eastern Europe (september 2014), s katere smo izbrali 

najboljše prispevke in jih objavili v dveh številkah revije Varstvoslovje (2015/1 in 2015/2). V 

četrti številki revije v letu 2104 smo objavili rezultate primerjalne študije o legitimnosti in 

zaupanju v policijo in kazensko pravosodje v Srednji in Vzhodni Evropi. V začetku leta 2015 

smo pri založbi Springer objavili knjigo z naslovom Trust and legitimacy in criminal justice – 

European perspectives (uredila Gorazd Meško in Justice Tankebe), v kateri so člani 

raziskovalne skupine objavili poglavja, v katerih so predstavili svoje dotedanje raziskovanje. 

Dr. Meško je bil v času projekta tudi gostujoči raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo 

Univerze v Cambridgeu, Velika Britanija. Tam je dejavno sodeloval z dr. Justicem Tankebejem. 

Rezultat tega sodelovanja je tudi omenjena knjiga in več člankov v znanstvenih revijah.  

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, 

kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij smo opravili tudi primerjalne študije s 

kolegi iz ZDA (Mahesh Nalla – Michigan State University in Mike Reisig – Arizona State 

University), s kolegi iz Rusije (Moskovska državna univerza – Lomonosov in Višja šola za 

ekonomijo, St. Peterburg) in Srbije (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu).  

Na projektu o legitimnosti se nam je konec leta 2014 pridružil tudi mladi raziskovalec Rok 

Hacin, ki je v okviru doktorskega študija na Fakulteti za varnostne vede pričel z delom na 

raziskavi z naslovom Comparison of self-legitimacy of the prison staff and prisoners' perception 

of prison staff legitimacy. V projektu sodeluje tudi doktorska študentka Barbara Čuvan, ki je 

pripravila dispozicijo disertacije z naslovom Samozaznava legitimnosti pri policistkah v 

Sloveniji  multimetodološki pristop. 

V obdobju od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 so v okviru raziskovalnega projekta Legitimnost in 

zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij in 

bilateralnih projektov izšli štirje izvirni znanstveni članki, osem samostojnih znanstvenih 

sestavkov ali publikacij v monografskih publikacijah in en zbornik. Obenem so bili objavljeni 

tudi štirje znanstveni prispevki na konferencah. 



15 

 

Spomladi 2015 smo začeli s pripravo knjige v slovenskem jeziku, v kateri bomo predstavili 

raziskovalne dosežke raziskovalne skupine. Uredniki knjige bodo dr. Gorazd Meško, dr. Katja 

Eman in dr. Benjamin Flander, poglavja pa bodo prispevali vsi člani raziskovalne skupine. 

Objavo knjige načrtujemo pred zaključkom projekta v letu 2016.  

- Od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 se je na FVV izvajal raziskovalni projekt Varnostno 

opismenjevanje uporabnikov v kibernetskem prostoru – temelj varne prihodnosti (VarKib), ki 

je bil financiran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. Vodja projekta je bil doc. dr. Igor Bernik. 

- Doc. dr. Sabina Zgaga  je v letih 2014 in 2015 dejavno sodelovala v programski skupini 

Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani z naslovom Družbeno nadzorstvo, 

kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke 

družbe. 

- Izr. prof. dr. Matevž Bren je sodeloval v temeljnem raziskovalnem projektu Omrežja 

sodelovanj v slovenski znanosti (2103–2016), ki ga izvajajo na Fakulteti za družbene vede 

Univerza v Ljubljani (vodja prof. dr. Anuška Ferligoj) in na Inštitutu za matematiko, fiziko in 

mehaniko.  

- Doc. dr. Aleš Bučar in doc. dr. Danijela Frangež sta oktobra 2014 zaključila raziskavo z 

naslovom Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, 

prisilnega beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj. Raziskavo je financiral Urad Vlade 

Republike Slovenije za komuniciranje. Poročilo je objavljeno na spletni strani: 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/ZAKLJUCNO_POROCILO_-_TZL.pdf. 

- Izr. prof. dr. Igor Areh in izr. prof. dr. Matevž Bren sta sodelovala v raziskovalnem projektu 

»Po kreativni poti do praktičnega znanja 2«, ki je bil izveden v kontekstu 2. Javnega razpisa za 

sofinanciranje projektov v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007–2013 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (2015–2018) 

Januarja 2015 je Fakulteta za varnostne vede dobila prvo programsko skupino v zgodovini 

obstoja institucije. Člani programske skupine so mag. Branko Ažman, dr. Igor Bernik, dr. Aleš 

Bučar Ručman, dr. Katja Eman, dr. Benjamin Flander, Rok Hacin, dr. Branko Lobnikar, dr. Maja 

Modic, dr. Andrej Sotlar, dr. Bojan Tičar, Bernarda Tominc in dr. Gorazd Meško (vodja). Kljub 

temu, da smo formalno z delom v programski skupini začeli 1. 1. 2015, smo raziskovalno 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/ZAKLJUCNO_POROCILO_-_TZL.pdf
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delovali že v letu 2014, tako da je bilo do sedaj objavljenih že sedem znanstveno-raziskovalnih 

člankov. 

 

2.1.1.2 Mednarodni raziskovalni projekti 
 

Decembra 2014 je bil zaključen raziskovalni projekt Sveta Evrope (GRECO) z naslovom 

Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors, v katerem 

je sodeloval Benjamin Flander. Poročilo o projektu je dosegljivo na spletni strani: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4Re

p(2014)4_Malta_EN.pdf. 

Spomladi 2015 smo zaključili mednarodni projekt Assessing the Risk of the Infiltration of 

Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries (ARIEL), ki 

ga je financirala Evropska komisija. V projektu so raziskovalci FVV mag. Branko Ažman, dr. 

Bojan Dobovšek, dr. Katja Eman, dr. Gorazd Meško, dr. Maja Modic, Boštjan Slak in dr. Andrej 

Sotlar opravili raziskavo o infiltraciji organizirane kriminalitete v legalne ekonomske 

dejavnosti. Odlika tega projekta je povezanost s prakso družbenega nadzorstva, saj so ves čas 

v projektu sodelovali predstavniki slovenske policije, pri zbiranju podatkov na so nam 

pomagali tudi predstavniki tožilstva, sodišč in drugih nadzorstvenih institucij. Gre tudi za prvo 

empirično študijo na področju organizirane kriminalitete v Sloveniji. Poročilo o projektu je 

dostopno na spletnih straneh http://www.transcrime.it/en/pubblicazioni/progetto-ariel/ 

in http://arielproject.eu/news/. 

 

2.1.1.3 Drugi (razvojni) projekti 
 

Na FVV se je poleg naštetih projektov izvajalo tudi 18 t. i. notranjih razvojnih projektov, ki so 

namenjeni razvoju predmetnih področij, ki jih razvijamo na Fakulteti za varnostne vede in 

pripravi na kandidaturo za nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Gre za projekte, 

ki so pogosto vezani tudi na področje tem doktorskih nalog, pa tudi za pripravo za mednarodne 

projekte. V izvajanje različnih projektov so bili vključeni magistrski in doktorski študenti. Pri 

tem je treba izpostaviti odlično sodelovanje na raziskovalnem področju z Generalno policijsko 

upravo in Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.  

  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4Rep(2014)4_Malta_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4Rep(2014)4_Malta_EN.pdf
http://www.transcrime.it/en/pubblicazioni/progetto-ariel/
http://arielproject.eu/news/
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Teme notranjih projektov: 

- Analiza preiskovalnega intervjuja (zaslišanja v Sloveniji); 

- Razvoj poligrafskega vizualnega testa prikritih informacij (CIT); 

- Priprava glosarja s področja varstvoslovja; 

- Zagotavljanje celovite kibernetske varnosti; 

- Primerjava metod računanja faktorjev ter robustnost pri uporabi v nadaljnjih analizah; 

- Stališča prebivalcev Ljubljane o zasebnih varnostnikih; 

- Migracije in kriminaliteta; 

- Raziskovanje legitimnosti izbranih institucij formalnega družbenega nadzorstva, 

pristojnih za varstvo okolja (inšpekcijske in čuvajske službe); 

- Človekove pravice v sistemih kazenskega pravosodja; 

- Odkrivanje in preiskovanje farmacevtske kriminalitete in krvnega dopinga; 

- Simptomatika potravmatskega stresa pri kriminalistih; 

- Mladi, nasilje in šport: primerjava med Slovenijo in Hrvaško; 

- Izvrševanje kazenskih sankcij v Vzhodni Evropi – primerjalna študija; 

- Osebnostne razsežnosti policijskega poklica; 

- Zasebno varovanje v funkciji nadzorovalca privatiziranih urbanih prostorov; 

- Pravni vidiki upravljanja korporacij in sodobne oblike finančne kriminalitete;  

- Uporaba moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije in njena uporabnost: vidik 

kibernetske varnosti in prava in 

- Slovensko kazensko pravo: nacionalni, primerjalni in mednarodni vidik. 

 

 

2.1.1.4 Drugi mednarodni projekti (vabljeno članstvo v projekte) 
 

Sodelovali smo v raziskovalnem projektu o dejavnikih prestopništva mladih PADS+ (Gorazd 

Meško, gostujoči profesor, Univerza v Cambridgeu, VB, 2010–2014). Podatki o projektu so na 

voljo na spletni strani http://www.pads.ac.uk/pages/people/people.html. V okviru tega 

projekta so bila objavljena tri znanstveno-raziskovalna dela. 

Prof. dr. Gorazd Meško je član svetovalnega odbora evropskega projekta s področja ekološke 

kriminalitete in varovanja okolja EFFACE. Spletna stran projekta: http://efface.eu/advisory-

board. 

http://www.pads.ac.uk/pages/people/people.html
http://efface.eu/advisory-board
http://efface.eu/advisory-board
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2.1.1.5 Sodelovanje v raziskovalnih mrežah 
 

Od leta 2004 dejavno sodelujemo z Groupement européen de recherches sur les normativités 

(GERN), kjer je predstavnik Fakultete za varnostne vede član sveta združenja. Tudi v letu 2014 

in 2015 je sodelovanje potekalo odlično, saj smo se dogovorili za izvedbo poletne doktorske 

šole o policijski dejavnosti in varnosti v lokalnih skupnostih v letu 2017/18. Spletna stran 

združenja: http://www.gern-cnrs.com/la-direction/le-conseil-de-groupement. 

Od junija 2015 je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru formalno članica The Max 

Planck Partner Group for Balkan Criminology (BCNet). Spletna stran raziskovalne mreže: 

http://balkan-criminology.eu/en/network/. 

 

2.1.2. Raziskovalni sestanki in konferenčna dejavnost 
 

Organizacija konferenc na Fakulteti za varnostne vede 

V študijskem letu 2014/2015 je Fakulteta za varnostne vede UM organizirala naslednje 

konference: 

Dne 3. oktobra 2014 je na FVV potekala konferenca Informacijska varnost: v koraku s časom. 

Na konferenci so bili predstavljeni raziskovalni dosežki in izkušnje iz prakse z različnih področij 

informacijske varnosti. Razprave so bile usmerjene v učinke ustrezne ravni informacijske 

varnosti na delovanje organizacij, delo posameznikov in grožnje v kibernetskem prostoru s 

tehničnega, organizacijskega, nacionalnega, mednacionalnega in vidika posameznika. 

22. aprila 2015 je potekal 11. tradicionalni kriminalistični posvet z naslovom Osebni dokazi: 

kriminalistični, kazenskopravni in psihološki vidiki, na katerem so bili predstavljeni prispevki 

raziskovalcev Fakultete za varnostne vede s področja kriminalistike. 

11. junija 2015 so potekali 16. dnevi varstvoslovja, na katerih so referenti predstavili prispevke 

s področja ekstremizma in nasilja v družbi, preprečevanja kriminalitete in varnosti v lokalni 

skupnosti, policijske dejavnosti, rehabilitacije in kaznovanja storilcev kaznivih dejanj ter 

informacijske varnosti. 

 

 

 

 

http://www.gern-cnrs.com/la-direction/le-conseil-de-groupement
http://balkan-criminology.eu/en/network/
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Udeležba na delovnih sestankih raziskovalnih projektov in drugih konferencah 

Raziskovalci so se v študijskem letu 2014/15 udeleževali delovnih sestankov raziskovalnih 

skupin in znanstvenih konferenc, kjer so predstavljali prispevke, ki so nastali kot rezultat 

raziskovalnega dela na Fakulteti za varnostne vede:  

 Dr. Gorazd Meško se je udeležil delovnega sestanka na Inštitutu za kriminologijo 

Univerze v Cambridgeu, VB (in na delovnem sestanku PADS+ projekta 4–5. oktober 

2014), kjer je predstavil prispevek z naslovom Slovenia: presentation of questionnaire 

data, creation of a joint data set – Testing Situational Action Theory (SAT) (avtorji dr. 

Gorazd Meško, dr. Eva Bertok in mag. Jerneja Šifrer). 

 Dr. Danijela Frangež se je udeležila konference v Makedoniji (24.–25. oktober 2014) in 

predstavila prispevek z naslovom The rise and fall of criminalistics in Slovenia (avtorja 

dr. Darko Maver in dr. Danijela Frangež).  

 Dr. Igor Bernik se je dne 9. 10. in 10. 10 2014 v Španiji udeležil konference Medicine 

2.0, ki je vodilna akademska konferenca za obravnavanje uporabe Interneta, spletnih 

socialnih omrežij in mobilnih aplikacij v zdravstvu. Predstavil je pogled na varovanje 

pacientovih informacij v elektronskih bolnišničnih zapisih in povezovanje pacientovih 

informacij v kibernetskem prostoru. 

 Dr. Sabina Zgaga se je dne 16. 10. 2014 udeležila posveta Turkish-Slovenian Law 

Symposium 2014, ki je potekal v Ljubljani. Na posvetu je predstavila prispevek z 

naslovom Special protection of child witness in Slovenian criminal procedure in 

legislation and case law. 

 Dr. Katja Eman se je med 16. in 17. oktobrom 2014 udeležila delavnice o problematiki 

trgovanja z elektronskimi odpadki, ki je v okviru EU FP7 projekta CWIT (Countering 

WEEE Illegal Trade) potekala na sedežu Interpola v Lyonu, Francija. 

 Dr. Matevž Bren se je dne 22. 10. 2014 udeležil Dneva statistike 2014 z naslovom Mladi 

o statistiki – statistika o mladih v organizaciji Statističnega društva SLO in SURS. 

 Dr. Benjamin Flander se je 24. in 25. 10. 2014 na zasebni univerzi Internacionalni Burch 

univerzitet v Sarajevu udeležil mednarodne konference »Izgradnja modernog pravnog 

sistema«. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je bila eden od 

soorganizatorjev konference z več kot dvesto udeleženci. Dr. Flander je v četrti sekciji, 

ki je problematiko izgradnje modernega pravnega sistema obravnavala v luči evropskih 

http://www.cwitproject.eu/
http://www.stat.si/statisticnidnevi/
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integracijskih procesov, predstavil prispevek z naslovom Postmodernizacija (i kriza) 

prava: pravni sistem i pravna država u »vrlom novom svijetu«. 

 Dr. Gorazd Meško se je dne 28. 11. 2014 udeležil posveta o zaupanju in legitimnosti 

policijske dejavnosti v Evropi na Univerzi v Gentu, Belgija. 

 Dr. Gorazd Meško se je udeležil delovnega sestanka v Moskvi v okviru bilateralnega 

projekta Slovenija-Rusija in ruske penološke konference v Vologdi (16. december 

2014), kjer je predstavil prispevek z naslovom Neskol'ko aspektov ispolnenija nakazanij 

v vide lišenija svobody v Slovenii (avtorja dr. Gorazd Meško in Rok Hacin).  

 Dr. Benjamin Flander se je v času med 8. 12. in 12. 12. 2014 v Palači Sveta Evrope v 

Strasbourgu udeležil 66. plenarnega zasedanja Skupine držav proti korupciji (GRECO). 

Dr. Flander je sodeloval v skupini ocenjevalcev (v skupini sta bili še ocenjevalki iz Velike 

Britanije in ZDA ter ocenjevalec s Švedske), ki je v IV. ocenjevalnem krogu pripravila 

poročilo o preprečevanje korupcije med člani parlamenta, sodniki in tožilci na Malti. 

Ocenjevalci so uspešno opravili svoje delo, saj so delegati na plenarnem zasedanju po 

šesturnem branju poročilo sprejeli. 

 Dr. Gorazd Meško je na Inštitutu za kriminologijo pri Univerzi v Cambridgeu, VB kot 

gostujoči profesor (2010–2014) zaključil skupni raziskovalni projekt o zaupanju in 

legitimnosti kazenskega pravosodja – evropske perspektive. Rezultat projekta je knjiga 

pri mednarodni založbi Springer (januar 2015), kjer so kot pisci poglavij sodelovali tudi 

člani TRP Legitimnost (FVV) (http://www.springer.com/us/book/9783319098128).  

 29. in 30. januarja 2015 so se dr. Gorazd Meško, Boštjan Slak in Stojan Belšak (ki deluje 

kot predstavnik slovenske policije pri projektu ARIEL) udeležili drugega delovnega 

sestanka v Milanu. Na sestanku so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela in 

prediskutirani koraki zaključne faze projekta. 

 Dr. Gorazd Meško se je 9. in 10. 2. 2015 na Fakulteti za kriminalistiko, kriminologijo in 

varnostne vede Univerze v Sarajevu, BiH, (http://www.fkn.unsa.ba/Fakultet.aspx)  

udeležil delovnega sestanka o projektu Legitimnost policijske dejavnosti, kazenskega 

pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij. 

 Dr. Branko Lobnikar se je udeležil konference Academy of Criminal Justice Sciences v 

Orlandu, ZDA (3.–7. marec 2015), kjer je predstavil prispevek z naslovom The code of 

silence and female police officers in Slovenia: are there any gender differences in 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
http://www.springer.com/us/book/9783319098128
http://www.fkn.unsa.ba/Fakultet.aspx
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willingness to report police misconduct? (avtorja dr. Branko Lobnikar in dr. Gorazd 

Meško). Na tej konferenci je bil predstavljen tudi prispevek Security guards perceptions 

of police legitimacy in Slovenia (dr. Mahesh Nalla, dr. Andrej Sotlar, mag. Jerneja Šifrer 

in dr. Gorazd Meško). 

 Dr. Igor Bernik in dr. Blaž Markelj sta dejavno sodelovala na konferenci V partnerstvu 

za varnost otrok in mladih na spletu v Ljubljani (4. marec 2015), 

http://www.internetna-samoobramba.si/konferenca/. 

 Dr. Sabina Zgaga je sodelovala na posvetu Društva kriminalistov na temo 

(Ne)zakonitost hišnih preiskav pri odvetnikih, ki je potekal dne 4. 3. 2015 na Policijski 

akademiji v Tacnu. 

 Dr. Katja Eman se je 9. 3. 2015 udeležila delavnice na temo kakovost v odprtem 

izobraževanju, ki je v okviru projekta SEQUENT potekala na Inštitutu Jožef Štefan v 

Ljubljani. O kakovosti, vprašanjih in problemih glede odprtega izobraževanja so 

predavali dr. Ivan Leban (NAKVIS), Darco Jensen (EADTU) in Anthony F. Camilleri 

(EFQUEL). Več o vsebini delavnice in samem projektu SEQUENT je na naslovu: 

http://www.ouslovenia.net/event/sequent-consultation-sessions-2/. 

 Mladi raziskovalec Rok Hacin je bil v marcu na študijskem obisku na Eastern Kentucky 

University v Richmondu, ZDA. 

 Dr. Matevž Bren se je udeležil 34. mednarodne konference o razvoju organizacijskih 

znanosti, ki je med 25. 3. in 27. 3. 2015 potekala v Portorožu. Na konferenci je 

predstavil prispevek z naslovom Kritična analiza delovanja projektov kakovosti v 

osnovni šoli – rezultati eksperimenta, ki ga je pripravil skupaj z mag. Boštjanom 

Mohoričem in dr. Darkom Zupancem. 

 Dr. Gorazd Meško, dr. Bojan Tičar in dr. Katja Eman so 19. 3. in 20. 3. 2015 v okviru 

projekta Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja v Sloveniji in Srbiji 

– primerjalni vidiki (BI-RS-14-15-064) na Fakulteti za varnostne vede UM organizirali 

znanstveno srečanje z raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Beogradu. Fakulteto so 

obiskali prof. dr. Đorđe Ignjatović, doc. dr. Vanja Bajović in asist. mag. Natalija Lukić. 

Raziskovalci so se na srečanju pogovarjali o namenu in ciljih bilateralnega projekta ter 

predstavili dosedanje raziskovanje na področju legitimnosti v Sloveniji in Srbiji. 

Dogovorili so se o področju in izvedbi primerjalne študije, postopku zbiranja podatkov 

in analizah ter objavi rezultatov v nacionalnih in tujih revijah ali drugih publikacijah. 

http://www.internetna-samoobramba.si/konferenca/
http://www.ouslovenia.net/event/sequent-consultation-sessions-2/
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Znanstveno srečanje so zaključili z okvirnim dogovorom naslednjega znanstvenega 

srečanja v Beogradu, ki naj bi potekal v septembru 2015. 

 Dr. Danijela Frangež se je udeležila dnevov raziskovalne dejavnosti Visoke policijske 

šole v Zagrebu, Hrvaška (23.–24. april 2015), kjer je predstavila prispevek Child sexual 

abuse detection in Slovenia.  

 Dr. Bojan Tičar se je 9. in 10. aprila 2015 v Istanbulu v Turčiji udeležil ESD konference  

»9th International Scientific Conference on Economic and Social Development«. 

 Dr. Gorazd Meško je bil v mesecu aprilu na obisku na John Moores University, 

Liverpool, Velika Britanija, kjer je izvedel predavanje o raziskovanju, kreiranju politik in 

praksi družbenega nadzorstva. Kolegi so ga seznanili z raziskovanjem na področju 

policijske dejavnosti, kriminalitetne analize in kritične kriminologije. V času obiska si je 

dr. Meško ogledal laboratorije za informacijsko varnost (na oddelku za matematiko in 

statistiko) ter laboratorij za rekonstrukcijo obraza. S kolegi iz VB se je dogovarjal za 

izmenjavo predavateljev in študentov. 

 Dr. Gorazd Meško se je udeležil delovnega sestanka v okviru projekta Slovenija-Rusija 

na Moskovski državni univerzi – Lomonosov in predstavil prispevek o zaupanju in 

legitimnosti policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja na Baltski kriminološki 

konferenci v St. Peterburgu (28. maj 2015). 

 Dr. Gorazd Meško se je med 7. in 8. majem 2015 na Univerzi v Sarajevu udeležil 

konference o kompetencah zaposlenih v institucijah formalnega družbenega 

nadzorstva. 

 Dr. Sabina Zgaga se je dne 14. in 15. maja 2015 udeležila 10. Dnevov prekrškovnega 

prava, ki so potekali v Kranjski Gori. Na konferenci je vodila sekcijo ter predstavila 

prispevek Preiskava elektronske naprave v postopku o prekrških.  

 Dr. Gorazd Meško se je med 25. in 28. majem 2015 udeležil 28. Baltske kriminološke 

konference v St. Peterburgu. Poleg udeležbe na konferenci je predaval na penološki 

šoli (http://spb-ipkfsin.ru) in na Pravni fakulteti HSE (http://spb.hse.ru) v St. 

Peterburgu. 29. in 30. maja 2015 se je udeležil delovnega sestanka na Pravni fakulteti 

Moskovske državne univerze – Lomonosov (http://www.msu.ru/en/). 

 Dr. Katja Eman se je 3. junija 2015 skupaj s Stojanom Belšakom, vodjo Oddelka za 

organiziran kriminal na Generalni policijski upravi MNZ, udeležila zaključne konference 

http://spb-ipkfsin.ru/
http://spb.hse.ru/
http://www.msu.ru/en
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v okviru mednarodnega projekta Ariel – Assessing the Risk of the Infiltration of 

Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies, ki je potekala na sedežu Evropske 

komisije v Bruslju. V imenu sodelavcev Fakultete za varnostne vede Univerze v 

Mariboru, ki je bila eden od petih partnerjev projekta, je predstavila rezultate 

dvoletnega raziskovanja z naslovom Bars and nightclubs as a front for prostitution in 

Slovenia. Raziskovalni rezultati bodo do konca leta 2015 objavljeni v monografiji, izdani 

pri mednarodni založbi Routledge. 

 Dr. Matevž Bren se je udeležil konference MATH/CHEM/COMP, ki je med 12. in 19. 

junijem 2015 potekala v Dubrovniku, Hrvaška. Na konferenci je v soavtorstvu z 

Urbanom Brenom predstavil prispevek Cooperative binding of aflatoxin B1 by 

cytochrome P450 3A4: a computational study. 

 Dr. Katja Eman se je 25. in 26. junija 2015 udeležila zaključne konference 

mednarodnega projekta CWIT – Countering WEEE Illegal Trade, ki je potekala na 

sedežu Interpola v Lyonu. V sekciji Robust and uniform legal framework, 

implementation and enforcement je predstavila prispevek o Sloveniji v soavtorstvu z 

dr. Gorazdom Meškom. 

 Dr. Danijela Frangež se je udeležila 26. srečanja International Police Executive 

Symposium v Pattayi, Indija, kjer je predstavila prispevek z naslovom Specific forms of 

human trafficking in Slovenia: overview and preventive measures (avtorja dr. Danijela 

Frangež in dr. Aleš Bučar Ručman). 

 Dr. Igor Areh se je udeležil konference Psychology & Law Conference v Nurembergu, 

Nemčija (4.–7. avgust 2015), kjer je predstavil prispevek Police interrogations of 

suspects in Slovenia (avtorji dr. Igor Areh, dr. Dave Walsh in dr. Ray Bull). 

 V mesecu avgustu 2015 je potekala predstavitev predloga novele Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije. Predstavitve so se udeležili dr. Andrej Sotlar, dr. Bojan Tičar in dr. 

Sabina Zgaga. Po končani predstavitvi so podali skupno mnenje Fakultete za varnostne 

vede. 

 Skupina raziskovalcev Fakultete za varnostne vede (dr. Gorazd Meško, dr. Matevž Bren, 

dr. Branko Lobnikar, dr. Katja Eman, dr. Maja Modic, Nace Čebulj in Rok Hacin) se je 

udeležila letne konference Evropskega kriminološkega združenja v Portu, Portugalska 

(2.–5. september 2015), na kateri so predstavili šest raziskovalnih prispevkov. 

http://arielproject.eu/
http://arielproject.eu/
http://www.pmf.unizg.hr/chem/mathchemcomp
http://www.cwitproject.eu/
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 Dr. Gorazd Meško je v okviru konference vodil delovno skupino ESC University 

curriculum working group – PhD programmes in Europe. 

 Rok Hacin je na drugi letni konferenci Max Planck Partner Group for Balkan Criminology 

v Sarajevu, BiH (17.–19. september 2015) predstavil prispevek izvrševanju kazenskih 

sankcij v Sloveniji (avtorji dr. Gorazd Meško, dr. Chuck B. Fields in Rok Hacin).  

 Dr. Gorazd Meško je 8. 9. 2015 na poletni doktorski šoli na Univerzi v Coimbri, 

Portugalska predstavil ugotovitve projekta o legitimnosti policijske dejavnosti (s 

poudarkom na raziskovalni metodologiji). 

 Dr. Matevž Bren in Nace Čebulj sta se od 20. do 23. 9. 2015 udeležila konference z 

naslovom Applied Statistics v Ribnem pri Bledu, kjer sta predstavila prispevek z 

naslovom Testing hypotheses on crime seriousness perceptions. Prispevek je nastal v 

soavtorstvu s študentko Matejo Zorč. 

 Dr. Katja Eman se je od 23. do 25. 9. 2015 v okviru projekta Legitimnost policijske 

dejavnosti in kazenskega pravosodja v Sloveniji in Srbiji – primerjalni vidiki (BI-RS-14-

15-064) v Beogradu udeležila znanstvenega srečanja s prof. dr. Đorđem Ignjatovićem, 

doc. dr. Vanjo Bajović in asist. mag. Natalijo Lukić, raziskovalci Pravne fakultete 

Univerze v Beogradu. Raziskovalci so na srečanju zaključevali primerjalno študijo o 

stališčih študentov prava o zaupanju v policijo in legitimnosti njihove dejavnosti in 

pripravo prispevka za objavo v izbrani reviji. Znanstveno srečanje so zaključili s 

pogovorom o možnostih nadaljevanja znanstveno-raziskovalnega sodelovanja v 

prihodnosti.  

 Dr. Danijela Frangež, Boštjan Slak in dr. Maja Modic so se 25. 9. 2015 v Europarku v 

Mariboru udeležili 10. panevropske Noči raziskovalcev, ki je potekala pod naslovom 

Zabavno raziskovanje. Za udeležence dogodka so pripravili delavnico Razmišljamo kot 

varstvoslovci. Več o dogodku najdete na http://www.um.si/univerza/medijsko-

sredisce/novice/Strani/Novice.aspx?p=1365. 

 

2.1.3 Doktorski študij 
 

V nadaljevanju predstavljamo podatke o izobraževanju na doktorski ravni študija, pri čemer 

bomo uvodoma predstavili doktorski študij zaposlenih na Fakulteti za varnostne vede, v 

http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/Novice.aspx?p=1365
http://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/Novice.aspx?p=1365
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nadaljevanju pa doktorski študij Varstvoslovja in z njim povezano raziskovalno dejavnost 

fakultete. 

 Doktorski študij zaposlenih na Fakulteti za varnostne vede 

Doktorski študij sta zaključila dr. Simon Vrhovec (naslov doktorske naloge: 

Metodologija obvladovanja odpora do sprememb pri projektih razvoja informacijskih 

sistemov) pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjana Krisperja) in dr. Blaž Markelj (naslov 

doktorske naloge: Grožnje informacijski varnosti pri rabi mobilnih naprav) pod 

mentorstvom doc. dr. Igorja Bernika. Na doktorskem študiju so pedagoški delavci in 

mlada raziskovalca: Bernarda Tominc, Rok Hacin, Nace Čebulj, Boštjan Slak in Kaja 

Prislan. Na dr. študiju je tudi vodja referata FVV Barbara Čuvan. 

 Doktorski študij Varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede 

Fakulteta za varnostne vede izvaja doktorski študij, kjer poteka izobraževanje za 

znanstveno-raziskovalno delo na področju varstvoslovja. Od začetka doktorskega 

študija do konca študijskega leta 2014/15 je uspešno zaključilo doktorski. študij 13 

študentov. V študijskem letu 2014/15 je doktorski študij pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Antona Dvorška uspešno zaključil doktorski študent Damjan Potparič z dr. disertacijo 

Oblikovanje nacionalnega modela kriminalističnoobveščevalne dejavnosti. 

 
 
2.1.4 Kazalniki raziskovalne dejavnosti 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 1 

Ime kazalnika: Število zaposlenih raziskovalcev, registriranih pri ARRS 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 
 

število vseh zaposlenih, ki se ukvarjajo z raziskovalnim 
delom (vsi visokošolski učitelji in sodelavci + vsi, ki so 
zaposleni na delovnem mestu raziskovalec, mladi 
raziskovalci ter podoktorski raziskovalci) in so kot 
raziskovalci registrirani pri ARRS. 
Število zaposlenih, registriranih pri ARRS = 22  

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

preteklega koledarskega leta (stanje na dan 31. 12.) 

http://www.fri.uni-lj.si/si/osebje/51/oseba.html
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Opomba: 
 

V tabeli se prikaže število vseh zaposlenih raziskovalcev, 
registriranih pri ARRS, posebej pa se prikaže še število 
zaposlenih na delovnem mestu raziskovalec, število mladih 
raziskovalcev in število podoktorskih raziskovalcev. 
Neaktivnih raziskovalcev, registriranih pri ARRS, ki niso 
udeleženi pri raziskovalnem delu (npr. zaposleni v 
strokovnih službah), se ne upošteva. 
Zaposlen na delovnem mestu raziskovalec: 1 
Mladi raziskovalci: 2  

 

 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 2 

Ime kazalnika: Razmerje med FTE za raziskovalno in pedagoško delo 

Podatki, ki so 
potrebni za prikaz 
kazalnika: 
 

razmerje med številom zaposlenih na visokošolskem zavodu 
(ločeno po fakultetah, visokih šolah in akademijah), skladno s 
pogodbo o zaposlitvi (niso vključeni zaposleni na osnovi avtorske 
in podjemne pogodbe), v FTE vključenih v pedagoški proces ter 
številom vključenih v raziskovalno delo v FTE na visokošolskem 
zavodu in njegovih inštitutih, v določenem koledarskem letu. 
Število pedagoških delavcev: 19 ( 19,7 FTE) 
Število raziskovalcev: 3 (4,2 FTE) 
Razmerje razisk./pedag.: 0,213  

Podatki se zajemajo 
za obdobje: 

preteklega koledarskega leta (stanje na dan 31. 12.) 

Izračun: 

v preglednici se upošteva število vseh pedagoških delavcev in nato 
vseh raziskovalcev v FTE, potem se izračuna razmerje med obema 
vrednostma, in sicer tako, da se število pedagoških delavcev 
visokošolskega zavoda (ločeno po fakultetah, visokih šolah in 
akademijah) v FTE deli s številom raziskovalcev visokošolskega 
zavoda (ločeno po fakultetah, visokih šolah in akademijah) v FTE. 
Podatke se izračuna na dan 31. 12. 2014 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 3 

Ime kazalnika: 
Uspešnost po metodologiji ARWU (ACADEMIC RANKING 
OF WORLD UNIVERSITIES) 

Podatki, ki so 
potrebni za prikaz 
kazalnika: 
 

Kazalnik meri uspešnost univerze po metodologiji ARWU – 
mesto, ki ga univerza zaseda na šangajski lestvici najboljših 
univerz. Upošteva se metodologija, ki jo določa ARWU. 
Kazalnik zajema tudi: 
- število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v podatkovnih 
zbirkah SCI, SSCI in AHCI; 
- povprečno število citatov na registriranega raziskovalca. 

Podatki se zajemajo 
za obdobje: 

Preteklega koledarskega leta (stanje na dan 31. 12.) 

Izračun: 

po metodologiji ARWU. Kot registrirani raziskovalci se 
upoštevajo vsi zaposleni, ki so kot raziskovalci registrirani na 
ARRS (vključno z visokošolskimi učitelji in sodelavci) na 
glavo in v FTE. 
- povprečno število citatov: Vir: platforma Web of Science: 
80 
SICRIS, išče se z ukazom »General search« po priimkih ali po 
instituciji. Citiranost vpisujejo visokošolski zavodi. Treba je 
definirati, da iščemo zgolj članke, ki so bili objavljeni v 
zadnjem petletnem obdobju (določimo letnice). 
- število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v podatkovnih 
zbirkah SCI, SSCI in A&HCI (za 5 letno obdobje): v 
preglednici se upošteva število objav v revijah SCI, SSCI, 
AHCI za vse zaposlene registrirane raziskovalce, ki so 
registrirani pri ARRS: 51 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 4 

Ime kazalnika: Bibliografska raziskovalna uspešnost 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 
 

1. število zaposlenih raziskovalcev, registriranih pri ARRS 
v preteklem letu (za leto n-1, če je n tekoče leto) (kazalec 
RDk 1) 
2. število znanstvenih objav (metodologija ARRS) v 
preteklem letu (za leto n-1, če je n tekoče leto) 

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

preteklega koledarskega leta 

Izračun: 
število objav/število reg. raziskovalcev = 174/22 = 7,91 
število (čistih) citatov/število reg. raziskovalcev = 246/22 
= 11,18 

 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 5 

Ime kazalnika: 
Število projektov z gospodarstvom brez CRP in 
aplikativnih projektov 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 
 

število pogodb, sklenjenih z gospodarskimi subjekti oz. z 
drugimi uporabniki znanja (brez CRP in aplikativnih 
projektov): 2  

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

preteklega koledarskega leta 

Izračun: 

število projektov, ki izhaja iz sklenjenih pogodb z 
gospodarskimi subjekti oz. z drugimi uporabniki znanja v 
koledarskem letu, ne glede na trajanje projekta, 
strukturirano po vrednosti: do 10.000€ - 2x, od 10.000€ do 
50.000€ in nad 50.000€ 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVANJE 
RDk 6 

Ime kazalnika: Kazalnik intelektualne lastnine 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 
 

1. število patentnih prijav v preteklem koledarskem letu 
ločeno prijave samo v SLO, prijave, ki so vložene hkrati v 
SLO in mednarodno) 
2. število vseh aktivnih patentnih prijav (kumulativni 
podatek o vseh prijavah, ki čakajo na obravnavo do 31. 12. 
obravnavanega leta) 
3. število podeljenih patentov v preteklem koledarskem 
letu (ločeno prijave samo v SLO, prijave, ki so vložene 
hkrati v SLO in mednarodno) 
4. število aktivnih patentov (kumulativni podatek o vseh 
veljavnih patentih do 31. 12. obravnavanega leta) 
5. število prodanih patentov in patentnih prijav v 
preteklem koledarskem letu 
6. število prodanih inovacij v preteklem koledarskem letu 
(v ta podatek ne zajemamo prodanih patentov in patentnih 
prijav) – upoštevajo se samo inovacije, ki so last univerze in 
so nato prodane. 

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

preteklega koledarskega leta (1., 3., 5. in 6.) 
tekočega koledarskega leta (2. in 4.) 
Takih prijav ni bilo. 

Ostale pripombe: 
Patent, patentna prijava ali inovacija, ki je večkrat prodana, 
se šteje kot več prodanih patentov, patentnih prijav ali 
inovacij. 
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2.1.5 Kazalniki raziskovalne dejavnosti – EU 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVALNA EU 
REUk 1 

Ime kazalnika: 
Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugi 
mednarodni programi: vodenje/koordinacija, partnerstvo 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 
 

- 6. okvirni program EU za raziskave in razvoj (število 
projektov, kjer je visokošolski zavod vodja/koordinator 
projekta) 

- 6. okvirni program EU za raziskave in razvoj (število 
projektov, kjer visokošolski zavod sodeluje kot partner)  

- 7. okvirni program EU za raziskave in razvoj (število 
projektov, kjer je visokošolski zavod vodja/koordinator 
projekta) 

- 7. okvirni program EU za raziskave in razvoj (število 
projektov, kjer je visokošolski zavod partner  

- drugi evropski projekti, ki niso financirani iz 6. ali 7. OP 
(število projektov, kjer je visokošolski zavod 
vodja/koordinator projekta) 

- drugi evropski projekti, ki niso financirani iz 6. ali 7. OP 
(število projektov, kjer je visokošolski zavod partner) 
koordinator je zunanja organizacija:1  

- drugi mednarodni neevropski projekti (število 
projektov, kjer je visokošolski zavod vodja/koordinator 
projekta) 

- drugi mednarodni neevropski projekti (število 
projektov, kjer je visokošolski zavod partner)  

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

koledarskega leta  
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVALNA EU 
REUk 2 

Ime kazalnika: 
Evropski projekti, financirani iz 6. ali 7. OP – na novo 
pridobljeni projekti 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 

Takih projektov ni bilo. 

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

koledarskega leta 

 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

RAZISKOVALNA EU 
REUk 3 

Ime kazalnika: 
Drugi evropski projekti, ki niso financirani iz 6. ali 7. OP – 
na novo pridobljeni projekti 

Podatki, ki so potrebni za 
prikaz kazalnika: 

- Takih projektov ni bilo. 

Podatki se zajemajo za 
obdobje: 

koledarskega leta 2015 

 

 

2.1.6 Ocena raziskovalnega dela 
 

Število nacionalnih in mednarodnih projektov, ki se izvajajo na FVV UM ali fakulteta v njih 

sodeluje kot partnerica, pričajo o aktivnosti sodelavcev FVV UM tudi na področju 

raziskovalnega dela. Objave v različnih domačih in tujih revijah ter poglavij v knjigah pri 

mednarodnih založbah potrjujejo široko področje raziskovanja in uspešnost pri predstavljanju 

raziskovalnega dela. Odlika raziskovanja je tudi povezovanje s prakso, vključevanje 

raziskovalnega dela v pedagoško dejavnost in dejavno vključevanje študentov v raziskovalne 

projekte. Najpomembnejši dosežek fakultete  na raziskovalnem področju v tem študijskem 

letu je pridobitev programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (ARRS, 2015–2018), ki 

omogoča fakulteti razvoj temeljnih področij raziskovanja in razvoja predmetnih področij. 
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2.2 Organiziranost in delovanje organov fakultete 

 

Delo na fakulteti je organizacijsko razdeljeno na tri področja: izobraževalno področje, 

raziskovalna dejavnost in upravni del. Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni 

delavci in sodelavci sorodnih področij v okviru kateder. Raziskovalno dejavnost opravljajo 

raziskovalci v okviru raziskovalne enote. Pri delu enote sodelujejo visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in sodelavci šole, pri posameznem raziskovalnem projektu pa tudi zunanji 

sodelavci in študenti. Upravni del sestavljajo vodstvo šole, tajništvo in knjižnica. Šolo vodi in 

opisana področja usklajuje dekan, za posamezna področja pa so odgovorni tudi prodekani in 

p. p. tajnica šole. 

 

 

Slika 1: Organiziranost fakultete. 

 

 

2.3 Organiziranost in dejavnosti študentov 

 

Študentski svet FVV skrbi za zagotavljanje pravic študentov ter predstavlja vez med študenti 

in profesorji. O posameznih zadevah podaja svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je 

glas študentov vedno in povsod prisoten. Študentski svet ima ključno presojo pri habilitacijah, 

končni oceni profesorjev in asistentov ter obremenitvah študentov. Študentski svet skupno 

sestavlja 12 članov, in sicer predsedniki letnikov, po en član z volilno pravico vsakega letnika 

ter študent prodekan za študentska vprašanja. 
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Na drugi strani pa se ukvarja tudi z obštudijskimi dejavnostmi, sproščeno klimo ter promocijo 

same fakultete. Pogosto sodeluje z Društvom študentov FVV, ki skupaj pripravljata kar nekaj 

projektov. Ti se nanašajo na povezovanje študentov in zabavo (brucovanje, poizpitne zabave, 

pikniki ter izleti v zabaviščne parke), razširjanje znanja (jezikovni tečaji, okrogle mize, tečaji 

streljanja in tečaj praktičnega postopka), izražanje sočutja do ljudi (dobrodelne akcije zbiranja 

plastičnih zamaškov, hrane  ter hrane za brezdomce in živali …), promoviranja zdravega 

življenjskega sloga (»smoothie day« in organizirane športne aktivnosti) ter grajenja dobrih vezi 

v samem organu z motivacijskim dnevom. Društvo študentov FVV, Študentski svet FVV ter 

Alumni klub FVV so  organizirali okroglo mizo, ki je potekala na temo možnosti zaposlitve 

varstvoslovcev z naslovom »Varstvoslovec gre na trg!«. 

Veliko pozornosti je namenjeno pravočasnemu obveščanju študentov o študijskih zadevah 

predvsem preko spletne strani FVV, univerzitetnih e-poštnih naslovov, študentski svet pa o 

svojih aktivnostih redno seznanja preko socialnega omrežja Facebook.  

Fakulteta za varnostne vede omogoča tudi odlične možnosti za mednarodno izobraževanje 

tako študentov kot tudi profesorjev. Vsak leto je podpisanih vedno več sporazumov z 

univerzami po Evropi in svetu. Poleg naših študentov, ki izpite enega semestra ali celo študijsko 

leto opravijo v tujini, Fakulteta za varnostne vede preko Erasmus izmenjave gosti tudi tuje 

študente. 

Študenti lahko izkoristijo dodatno pomoč tutorjev, in sicer pomoč uvajalnega tutorja, ki skrbi 

predvsem za študente prvih letnikov, predmetnih tutorjev posameznih študijskih predmetov, 

pomoč tutorja za tuje študente, tutorja za študente s posebnim statusom ter koordinatorja 

tutorjev, ki skrbi za povezovanje le teh.   

Študenti imajo možnost aktivno sodelovati v naslednjih organih FVV: 

• Študentski svet (12 študentov); 

• Akademski zbor (6 študentov); 

• Senat (2 študenta); 

ter v naslednjih delovnih komisijah Senata FVV: 

• Komisija za študijske zadeve (2 študenta); 

• Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (2 študenta); 

• Komisija za mednarodno sodelovanje (2 študenta); 

• Komisija za ocenjevanje kakovosti (1 študent); 

• Komisija za habilitacije (1 študent); 
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• Disciplinsko sodišče I. stopnje (2 študenta); 

• Komisija za pritožbe (1 študent) in 

• Komisija za pregled kandidatur (1 študent). 

V organih UM sodelujejo prodekan za študentska vprašanja, ki se udeležuje kolegijev  

prodekanov v Mariboru, in 2 študenta, ki sta člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

kar omogoča aktivno navzočnost dogajanja v širšem univerzitetnem okolju. 

 

2.3.1 Alumni klub, Karierni center  
 

Na naši fakulteti že vrsto let uspešno deluje Karierni center FVV ter Alumni klub FVV.  V okviru 

Kariernega centra FVV so imeli študenti na delavnicah in predavanjih možnost spoznati 

potencialne delodajalce in stopiti v stik z njimi. Na delavnicah so se lahko seznanili, kako lahko 

intuicijo uporabijo pri učinkovitejšem reševanju nalog s področja varstvoslovja, ter spoznali, 

kakšni so učinkoviti in inovativni načini iskanja zaposlitve. Potekalo je informiranje študentov 

o dogodkih in novostih na področju zaposlovanja, kariernih priložnostih. 

Prav tako so bila enkrat mesečno organizirana individualna in skupinska karierna svetovanja 

na Fakulteti za varnostne vede skozi vse študijsko leto. Študenti FVV iz MB in okolice so se 

udeleževali kariernih svetovanj na Rektoratu UM. Organizirali smo tudi obiske delovnih okolij: 

Nuklearna elektrarna Krško ter Evropske institucije – Evropski parlament; Zveza NATO; Svet 

Evrope; Evropsko sodišče za človekove pravice. 

Poleg Kariernega centra že nekaj let uspešno deluje tudi Alumni klub FVV, ki združuje 

diplomante vseh študijskih programov različnih generacij Fakultete za varnostne vede in 

njenih predhodnic. V študijskem letu 2014/2015 se je Alumni klub FVV pridružil novo 

ustanovljenemu Alumni klubu Univerze v Mariboru, ki je poenotil bazo diplomantov vseh 

članic. S tem se je spremenil tudi način včlanjevanja članov v Alumni klub, vendar je v 

primerjavi s številom članov predhodnega načina včlanjevanja trenuten odstotek števila 

članov zanemarljiv.   

Namen Alumni kluba je, da diplomanti tudi po študiju ohranijo stike s kolegi, predavatelji, 

spoznajo svoje potencialne delodajalce ter se strokovno in tudi sicer izpopolnjujejo. V okviru 

Alumni kluba FVV smo v študijskem letu 2014/2015 organizirali dva dogodka, na katerih so 

lahko študenti spoznali karierno uspešne diplomante s FVV ter izvedeli, kakšne so bile njihove 

kompetence in zahteve delodajalcev pri sprejemu na delovno mesto. Organizirali smo drugo 
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prednovoletno srečanje članov Alumni kluba FVV ter t. i. Okroglo mizo s tržnico diplomantov 

in delodajalcev v okviru Dnevov varstvoslovja. Kadar v okviru naše fakultete organiziramo 

seminarje, konference, predavanja različnih domačih in tujih strokovnjakov vedno povabimo 

tudi člane Alumni kluba FVV. Izdali smo tudi prvo številko e-biltena, katerega so prejeli vsi člani 

Alumni kluba FVV. 

 

2.4 Študijska uspešnost študentov, dolžina študija in prehodnost 

 

V študijskem letu 2014/2015 je na starem visokošolskem programu Varstvoslovje (triletni 

program iz l. 2003) diplomiralo 7 študentov (1 redni, 6 izrednih) in si pridobilo naziv 

»diplomirani varstvoslovec«. Na starem univerzitetnem programu Varstvoslovje (štiriletni 

program iz l. 2003) je diplomiralo 9 študentov (4 redni, 5 izrednih) ter si pridobilo naziv 

»univerzitetni diplomirani varstvoslovec«. V analiziranem študijskem letu je na obstoječem 

visokošolskem strokovnem programu prve stopnje Varnost in policijsko delo diplomiralo 108 

študentov (42 rednih, 66 izrednih) in si pridobilo naziv »diplomirani varstvoslovec (VS)«. Na 

visokošolskem strokovnem programu prve stopnje Informacijska varnost je diplomiralo 12 

študentov (9 rednih, 3 izredni) in si pridobilo naziv »diplomirani varstvoslovec informacijske 

varnosti«. Na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Varstvoslovje je diplomiralo 

64 študentov (44 rednih, 20 izrednih) ter si pridobilo naziv »diplomirani varstvoslovec (UN)«. 

Na magistrskem študiju druge stopnje Varstvoslovje je diplomiralo 36 študentov (18 rednih, 

18 izrednih) in si pridobilo naslov »magister varstvoslovja«. Na doktorskem študiju tretje 

stopnje Varstvoslovje je doktoriral en študent in si pridobil naziv »doktor znanosti«. 

Ugotovimo lahko, da smo v študijskem letu  2014/2015  na Fakulteti za varnostne vede na prvi, 

drugi in tretji stopnji študija podelili 237 diplom. 

V  nadaljevanju prikazujemo podatke o  vpisanih  študentih po posameznih programih. V 

analiziranem študijskem letu je bilo tako na vseh programih, ki jih izvajamo na Fakulteti za 

varnostne vede (skupaj 5), vpisanih 1.244 študentov, kar je primerjalno z zadnjimi petimi 

študijskimi leti  največ. V zadnjih petih letih sicer upada število izrednih študentov (tudi zaradi 

tega, ker v zadnjem študijskem letu nismo izvajali izrednega študija na lokaciji v Mariboru in 

Novem mestu), narašča pa število redno vpisanih študentov (s 493 v študijskem letu  

2010/2011 na  786 v študijem letu 2014/2015).



36 

 

2.4.1 Preglednice s podatki 
 
PREGLEDNICA 1: ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO  STOPNJAH IN ŠTUDIJSK IH PROGRAMIH 

Razpisani 
študijski 
programi 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Študijski 
programi 

Študijski programi Študijski 
programi 

Študijski programi Študijski 
programi 

Študijski programi Študijski 
programi 

Število študentov Študijski 
programi 

Število študentov 

R I S R I S R I S R I S R I S 

VS - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 1 4 8 12 

UN - - - - - - - - - - - - 1 3 5 8 1 42 30 72 

Specialistični - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - 

Magistrski - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - 

Doktorski - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - 

Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 2 46 38 84 

1. stopnja (VS) 2 430 352 782 2 364 319 683 2 301 417 718 2 284 465 749 2 236 537 773 

1. stopnja (UN) 1 242 40 282 1 137 37 174 1 189 80 269 1 183 81 264 1 181 94 275 

2. stopnja 1 114 58 172 1 79 42 121 1 114 59 173 1 95 61 156 1 76 66 142 

3. stopnja 1 - 8 8 1 - 10 10 1 - 9 9 1 - 13 13 1 – 25 25 

Skupaj 
bolonjski 

5 786 458 1244 5 580 408 988 5 604 565 1169 5 562 620 1182 5 493 722 1215 

 
PREGLEDNICA 2: ŠTUDENTI S TUJIM DRŽAVLJANSTVOM NA FAKULTETI (V %) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na FVV je zaradi specifičnosti programa in jezika ter sorazmerno malo podobnih izobraževalnih institucij v Evropi malo tujih študentov. V 

študijskem letu 2014/2015 je zanimanje glede na preteklo študijsko leto (2013/2014) nekoliko poskočilo tako na dodiplomski kot na podiplomski 

ravni.  

 
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Delež tujih študentov 1,26 0,54 1,5 3,8 1,01 5,49 1,09 0,25 1,07 0,23 

Struktura tujcev           

Članice EU 0,27 0,18 0,3 0,7 0,1 2,19 0,08 0,08 0,07 - 

Bivše YU republike 0,99 0,36 1,0 3,8 0,91 3,29 1,01 0,169 0,76 0,23 

ZDA in Kanada - - - - - - - - - - 

Ostala Amerika - - - - - - - - - - 

Avstralija - - - - - - - - - - 

Afrika - - - - - - - - - - 

Azija - - - - - - - - - - 
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PREGLEDNICA 3: 
RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 140 150 63 360 209 Brez omejitve 

2011/2012 180 185 Različno** 400 207 Brez omejitve 

2012/2013 180 189 Različno** 400 151 Brez omejitve 

2013/2014 180 173 Različno** 400 98 Brez omejitve 

2014/2015 180 176 Različno** 250 81 Brez omejitve 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
** minimalno število točk je bilo v študijskem letu 2014/2015 odvisno od posamičnega študijskega programa. Največ točk je 
bilo potrebnih za vpis na študijski program Varnost in policijsko delo na lokaciji Ljubljana (75 točk v prvem prijavnem roku in 
77 v drugem prijavnem roku). 

 

Zasedenost vpisnih mest v študijskem letu 2014/2015 na rednem študiju je bila 98 %. V letu 

2014/2015 je tako kot na drugih fakultetah opaziti upadanje števila izrednih študentov, ki se 

prijavljajo na razpis. Zasedenost vpisnih mest na izrednem študiju je bila 32,4 %. 

 
 
PREGLEDNICA 3.1: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA  
VARSTVOSLOVJE UN  

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 60 69 63 60 32 Brez omejitve 
2011/2012 60 65 60 60 22 Brez omejitve 
2012/2013 60 63 57 60 26 Brez omejitve 
2013/2014 60 62 57 60 - ** -** 
2014/2015 60 58 57 40 - ** -** 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 
** izredni študij se ne izvaja 

 

Zasedenost vpisnih mest v študijskem letu 2014/2015 na rednem univerzitetnem študijskem 

programu je 97 %. V študijskem letu 2014/2015 se izredni univerzitetni študijski program 

Varstvoslovje že drugo leto zaporedoma ne izvaja, ker ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov.  

 
 
PREGLEDNICA 3.2: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA  
VARNOST IN POLICIJSKO DELO (LJUBLJANA) VS  

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 80 81 80 150 110 Brez omejitve 
2011/2012 80 82 73 150 94 Brez omejitve 
2012/2013 80 83 75 150 61 Brez omejitve 
2013/2014 80 78 75 150 84 Brez omejitve 
2014/2015 80 80 75 120 58 Brez omejitve 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 

 
Zasedenost vpisnih mest v študijskem letu 2014/2015 na rednem visokošolskem študijskem 

programu Varnost in policijsko delo je 100 %. Zasedenost vpisnih mest na izrednem študiju je 

48,3 %. 

PREGLEDNICA 3.3: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA  
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VARNOST IN POLICIJSKO DELO (MARIBOR) VS  

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 - - - 100 67 Brez omejitve 
2011/2012 - - - 100 73 Brez omejitve 
2012/2013 - - - 100 38 Brez omejitve 
2013/2014 - - - 100 -**  -** 
2014/2015 - - - 60 -**  -** 

*minimalno število točk, če je bil vpis omejen 
** izredni študij se ne izvaja 

 

V študijskem letu 2014/2015 se izredni visokošolski strokovni študijski program Varnost in 

policijsko delo na lokaciji Maribor ni izvajal, ker ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov.  

 
PREGLEDNICA 3.4: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA  
VARNOST IN POLICIJSKO DELO (NOVO MESTO) VS  

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 - - - 50 - Brez omejitve 
2011/2012 - - - 50 - Brez omejitve 
2012/2013 - - - 50 - Brez omejitve 
2013/2014 - - - 50 - Brez omejitve 
2014/2015 - - - - - - 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 
 

V študijskem letu 2014/2015 izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 

Varnost in policijsko delo na lokaciji Novo mesto nismo razpisali. 

 

PREGLEDNICA 3.5: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA 
INFORMACIJSKA VARNOST (LJUBLJANA) VS 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2011/2012 40 38 68 40 18 Brez omejitve 
2012/2013 40 43 67 40 26 Brez omejitve 
2013/2014 40 40 68 40 16 Brez omejitve 
2014/2015 40 38 68 40 23 Brez omejitve 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 

 
Zasedenost vpisnih mest v študijskem letu 2014/2015 na rednem visokošolskem študijskem 

programu Informacijska varnost je 95 %. Zasedenost vpisnih mest na izrednem študiju je 57,5 

%. 

 

PREGLEDNICA 3.6: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA 
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE (študij 2. stopnje) 

Študijsko 
Leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 40 40 - 40 28 Brez omejitve 
2011/2012 40 42 - 40 27 Brez omejitve 
2012/2013 40 44 - 40 25 Brez omejitve 
2013/2014 40 44 - 40 16 Brez omejitve 
2014/2015 40 41 - 40 24 Brez omejitve 
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* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 

 

Magistrski študijski program ima po menjavi programov in nadaljevanja študija študentov prve 

stopnje na drugi stopnji precej velik vpis. Tako so na rednem študiju zapolnjena vsa mesta, na 

izrednem študiju pa 60 % razpisanih mest.  

 
PREGLEDNICA 3.7: RAZPIS, PRIJAVE IN VPIS V 1. LETNIK REDNEGA/IZREDNEGA ŠTUDIJA  
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE (študij 3. stopnje) 

Študijsko 
Leto 

Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* 

2010/2011 10 8 Brez omejitve 
2011/2012 10 2 Brez omejitve 
2012/2013 10 6 Brez omejitve 
2013/2014 10 2 Brez omejitve 
2014/2015 5 2 Brez omejitve 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen 

 
V študijskem letu 2014/15 smo prepolovili število razpisanih mest za doktorski študijski 

program Varstvoslovje, zasedenost vpisnih mest pa je bila 40 %. 

 
PREGLEDNICA 4: 
STRUKTURA ŠTUDENTOV 1. LETNIKA GLEDE NA VRSTO ZAKLJUČENE SREDNJE ŠOLE (V %)  

Zaključena 
srednja 

šola 

Redni študij Izredni študij 
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Gimnazija 32 41 43 46 43 34 40 44 33 25 

Druga 
srednja 
strokovna 
šola 

66 57 57 52 55 64 58 55 65 70 

Srednja 
strokovna 
šola (3 + 2) 

2 2 0 2 2 2 2 1 2 5 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

  

Delež študentov, ki se vpišejo na univerzitetni program z zaključeno gimnazijo, je v tem letu 

zelo podoben kot pretekla leta. Veliko gimnazijcev se vpiše tudi v VS program, čeprav ti nimajo 

nobene prednosti pri vpisu. V času študija pa se pokaže, da so ti študenti bolj uspešni in 

ambiciozni. Delež študentov, ki prihajajo z drugih srednjih strokovnih šol je nekoliko večji tako 

na rednem kot tudi izrednem študiju.  

V zadnjih letih konstantno narašča število študentov, ki so končali druge srednje strokovne 

šole (1,8 % porast na rednem študiju in 10,3 % porast na izrednem študiju). 

V študijskem letu 2014/2015 je nekoliko manj študentov, ki so zaključili gimnazijske programe 

(na rednem študijskem programu 22 % upad, na izrednem pa 15 % upad).  
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PREGLEDNICA 5: STRUKTURA ŠTUDENTOV 1. LETNIKA GLEDE NA NAČIN ZAKLJUČKA SREDNJE ŠOLE (V %) 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2010/2011 32 68 100 35 65 100 

2011/2012 43 57 100 32 68 100 

2012/2013 41 59 100 37 63 100 

2013/2014 41 59 100 40 60 100 

2014/2015 39 61 100 40 60 100 
* PI/ZI = poklicna matura oz. zaključni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol. 

 
Porast študentov drugih srednjih strokovnih šol se kaže tudi pri strukturi študentov glede na 

način zaključevanja srednje šole, saj jih večina zaključi srednjo šolo s poklicno maturo oziroma  

z zaključnimi izpiti (>60 %), s splošno maturo pa 40 % ali manj. 

 
PREGLEDNICA 6: PRIMERJAVA GIBANJA ŠTEVILA ŠTUDENTOV PO LETNIKIH IN LETIH 

Študijsko 
leto 

Način 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. letnik Absolventi Skupaj 

2010/2011 
Redni 206 166 200 - - 164 736 

Izredni 259 241 118 - - 138 756 

2011/2012 
Redni 244 169 130 - - 116 659 

Izredni 251 177 158 - - 114 700 

2012/2013 
Redni 249 194 118 - - 128 689 

Izredni 208 185 145 - - 95 633 

2013/2014 
Redni 232 206 152 - - 136 726 

Izredni 145 162 150 - - 96 550 

2014/2015 
Redni 235 210 153 - - 187 785 

Izredni 114 113 121 - - 111 459 

 

Iz preglednice je razvidno, da je vpis v letnike sorazmerno konstanten. Opazen pa je upad 

vpisanih na izredni študij v prvi letnik kot tudi v drugi letnik, kar je v večini primerov posledica 

ekonomske situacije v državi oz. pri posameznikih.  

 
PREGLEDNICA 7: STRUKTURA ŠTUDENTOV PO SPOLU (V %) 
 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2010/2011 
Redni 32 68 

Izredni 53 47 

2011/2012 
Redni 40 60 

Izredni 50 50 

2012/2013 
Redni 40 60 

Izredni 46 54 

2013/2014 
Redni 40 60 

Izredni 52 48 

2014/2015 
Redni 38 62 

Izredni 52 48 
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Iz preglednice je razvidno, da se v redne programe vpiše veliko večji delež žensk, ki imajo več 

zbranih točk za vpis s predhodnega študija. Na izrednem študiju pa je situacija obratna, čeprav 

je delež žensk še vedno visok. Pri čemer velja izpostaviti, da je na izrednem visokošolskem 

študijskem programu Informacijska varnost delež vpisanih študentov moškega spola precej 

višji kot žensk (74:26). 

 

PREGLEDNICA 7.1: STRUKTURA ŠTUDENTOV PO SPOLU (V %)  

VARSTVOSLOVJE UNI 

Študijsko leto 
Načina 
študija 

Moški Ženske 

2010/2011 
Redni 54 46 

Izredni 49 51 

2011/2012 
Redni 51 49 

Izredni 50 50 

2012/2013 
Redni 49 51 

Izredni 51 49 

2013/2014 
Redni 45 55 

Izredni 53 47 

2014/2015 Redni 42 58 

Izredni 56 44 

 
 
PREGLEDNICA 7.2: STRUKTURA ŠTUDENTOV  PO SPOLU (V %) 
VARNOST IN POLICIJSKO DELO VS   

Študijsko leto 
Načina 
študija 

Moški Ženske 

2010/2011 
Redni 25 75 

Izredni 58 42 

2011/2012 
Redni 36 64 

Izredni 57 43 

2012/2013 
Redni 33 66 

Izredni 55 45 

2013/2014 
Redni 35 65 

Izredni 54 46 

2014/2015 Redni 32 68 

Izredni 40 60 

 
 
PREGLEDNICA 7.3: STRUKTURA ŠTUDENTOV PO SPOLU (V %) 
INFORMACIJSKA VARNOST VS    

Študijsko leto 
Načina 
študija 

Moški Ženske 

2011/2012 
Redni 59 41 

Izredni 89 11 

2012/2013 
Redni 56 44 

Izredni 77 23 

2013/2014 
Redni 58 42 

Izredni 75 25 

2014/2015 
Redni 40 60 

Izredni 74 26 
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PREGLEDNICA 7.4: STRUKTURA ŠTUDENTOV PO SPOLU (V %) 
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE 

Študijsko leto 
Načina 
študija 

Moški Ženske 

2010/2011 
Redni 30 70 

Izredni 58 42 

2011/2012 
Redni 26 74 

Izredni 48 52 

2012/2013 
Redni 32 68 

Izredni 42 58 

2013/2014 
Redni 27 73 

Izredni 46 54 

2014/2015 
Redni 61 39 

Izredni 60 40 

 
 
PREGLEDNICA 7.5: STRUKTURA ŠTUDENTOV PO SPOLU (V %) 
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE 

Študijsko leto 
Načina 
študija 

Moški Ženske 

2010/2011 Izredni 52 48 

2011/2012 Izredni 75 25 

2012/2013 Izredni 67 33 

2013/2014 Izredni 70 30 

2014/2015 Izredni 63 37 

 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati povprečnih ocen, ki jih dobijo študenti pri študiju na 

Fakulteti za varnostne vede. 

 
PREGLEDNICA 8: 
POVPREČNA OCENA IZPITOV REDNEGA IN IZREDNEGA ŠTUDIJA  

Študijsko leto 
Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2010/2011 7,5 7,7 

2011/2012 7,7 7,4 

2012/2013 7,9 7,6 

2013/2014 7,6 7,2 

2014/2015 7,7 7,3 
 
PREGLEDNICA 8.1: POVPREČNA OCENA IZPITOV  REDNEGA IN IZREDNEGA ŠTUDIJA  
VARSTVOSLOVJE UN 

Študijsko leto 
Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2010/2011 7,3 7,8 

2011/2012 7,8 7,3 

2012/2013 8,3 7,6 

2013/2014 8,0 7,2 

2014/2015 7,7 7,2 
 
  



43 

 

PREGLEDNICA 8.2: POVPREČNA OCENA IZPITOV REDNEGA IN IZREDNEGA ŠTUDIJA  
VARNOST IN POLICIJSKO DELO VS IN INFORMACIJSKA VARNOST VS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGLEDNICA 8.4: POVPREČNA OCENA IZPITOV  REDNEGA IN IZREDNEGA ŠTUDIJA  
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE 

Študijsko leto 
Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2010/2011 8,6 8,7 

2011/2012 9,2 8,7 

2012/2013 8,7 8,8 

2013/2014 8,8 8,0 

2014/2015 8,9 8,2 

 

Povprečna ocena izpitov je sorazmerno visoka in je višja na višjih stopnjah študija. Omeniti 

velja rahel porast pri povprečni oceni na dodiplomskem študiju v primerjavi s preteklim letom 

(2013/2014). Zaradi majhnih skupin in načrtnega dela s študenti so odnosi med profesorji in 

študenti kakovostni, kar tudi pripomore k boljšemu uspehu.  

 
PREGLEDNICA 9: 
ANALIZA NAPREDOVANJA REDNIH ŠTUDENTOV (V %) 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. 
letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. v 4. 
letnik 

% 
prehodnosti 

iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti iz 
zadnjega letnika 
v absolvent. staž 

% skupaj 

2010/2011 88 86 - - 76 83 

2011/2012 89 79 - - 80 83 

2012/2013 87 97 - - 100 95 

2013/2014 89 79 - - 70 79 

2014/2015 85 71 - - 82 79 

 

Prehodnost med letniki je zaradi interesa študentov za študij varstvoslovja, selekcije pri vpisu 

in majhnih skupin zelo visoka. Opazno je podaljševanje zadnjega letnika študija in pritisk na 

podaljševanje statusa študenta ob zaključku študija, ki pa je zadnje leto v primerjavi s 

preteklim nekoliko naraslo.  

 

  

Študijsko leto 
Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2010/2011 6,9 6,8 

2011/2012 6,8 7,0 

2012/2013 7,3 7,2 

2013/2014 7,1 6,9 

2014/2015 7,4 7,2 
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PREGLEDNICA 9.1: ANALIZA NAPREDOVANJA REDNIH ŠTUDENTOV (V %) 
VARSTVOSLOVJE UN 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. v 4. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% 
skupaj 

2010/2011 80 89 - - 86 85 

2011/2012 94 100 - - 95 96 

2012/2013 103 77 - - 100 93 

2013/2014 96 95 - - 101 97 

2014/2015 94 98 - - 79 90 

 
 
PREGLEDNICA 9.2: ANALIZA NAPREDOVANJA REDNIH ŠTUDENTOV (V %) 

VARNOST IN POLICIJSKO DELO VS    

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. v 4. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% 
skupaj 

2010/2011 95 66 - - 89 83 

2011/2012 83 87 - - 100 90 

2012/2013 77 121 - - 100 99 

2013/2014 83 100 - - 100 94 

2014/2015 82 93 - - 64 80 

 
 
PREGLEDNICA 9.3: ANALIZA NAPREDOVANJA REDNIH ŠTUDENTOV (V %) 
INFORMACIJSKA VARNOST VS    

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 3. v 4. letnik 

% 
prehodnosti 

iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% 
skupaj 

2011/2012* - - - - - - 

2012/2013 61 - - - - 61 

2013/2014 73 94 - - - 84 

2014/2015 95 74 - - 76 82 

*V študijskem letu 2011/2012 je Fakulteta za varnostne vede v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru pričela z izvajanjem visokošolskega strokovnega študijskega programa Informacijska 
varnost. Do  leta 2014/2015 je študijski program uspešno zaključilo 12 študentov in si pridobilo naziv »diplomirani 
varstvoslovec informacijske varnosti« oz. »diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti«.  

 
 

Če primerjamo delež napredovanja univerzitetnih in visokošolskih študentov, ugotovimo, da 

so v povprečju študenti univerzitetnega študija bolj uspešni pri prehajanju v višje letnike kot 

visokošolski študenti. 
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3 KADRI 

 

3.1 Število in struktura sodelujočih v študijskih programih 

 

Na Fakulteti za varnostne vede je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 17 visokošolskih učiteljev 

(vključno z dekanom), od tega: 2 redna profesorja, 4 izredni profesorji, 7 docentov, 1 višji 

predavatelj in 3 predavatelji. V študijskih programih sodelujejo tudi 2 visokošolska sodelavca 

(2 asistenta), 1 raziskovalec (zaposlen za čas trajanja projekta) in 2 mlada raziskovalca. 

Za izvedbo študijskih programov smo imeli v študijskem letu 2014/2015 sklenjene pogodbe 

tudi z zunanjimi izvajalci: 24 visokošolskih učiteljev (6 rednih profesorjev, 5 izrednih 

profesorjev, 4 docenti, 5 višjih predavateljev in 4 predavatelji) in 4 visokošolski sodelavci 

asistenti.   

 

 

3.2 Kadrovski načrti in izmenjave predavateljev 

 

Z začetkom študijskega leta 2015/2016 smo zaradi velike pedagoške preobremenjenosti 

zaposlili tri nove visokošolske sodelavce asistente. Drugih kadrovskih sprememb ne 

načrtujemo. Za izvedbo študijskih programov v prihodnjem študijskem letu planiramo enako 

število pogodb z zunanjimi izvajalci. Visokošolski učitelji bodo v študijskem letu 2015/2016 

spet sodelovali na institucijah v tujini, predvsem zaradi zadostitve novim merilom za volitve v 

nazive.   

 

 

3.3 Število in struktura podpornih delavcev 

 

Na dan 31. 12. 2014 smo imeli 14 zaposlenih nepedagoških delavcev: 1 zaposlena za pravne 

zadeve (p. p. tajnica fakultete), 3 zaposlene v referatu (vodja, ena referentka in ena planerka), 

2 zaposleni v knjižnici (vodja in bibliotekarka), 2 zaposlena v računalniškem centru (vodja in 

vzdrževalec računalniške opreme), 1 tajnica dekana, 3 zaposlene v računovodstvu (vodja in 

dve višje računovodje), 1 tehnični delavec-vzdrževalec stavbe in 1 zaposlena za kadrovske 
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zadeve.  V Službi za finančne in materialne zadeve je vodja na negi za otroka in za čas njene 

odsotnosti imamo nadomeščanje. 

 

 

3.4 Zadovoljstvo zaposlenih z delom na instituciji 

 

V anketi o zadovoljstvu z delom na FVV v letu 2014/15 je sodelovalo 24 od 36 zaposlenih na 

FVV, kar pomeni, da je sodelovala večina zaposlenih (67 %). Iz tabele 3.4 je razvidno, da so se 

udeleženci na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 4 (povsem drži) najbolj strinjali z naslednjimi 

trditvami: 

1. odnosi s sodelavci so dobri, 

2. delovni čas mi ustreza, 

3. za svoje delo se želim dodatno izobraževati, 

4. odnos z neposredno nadrejenim je ustrezen, 

5. napotki nadrejenih so jasni 

6. z delom vodstva sem zadovoljen, 

7. z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen, 

8. dela in naloge so jasno opredeljene, 

9. neposredno nadrejeni mi posreduje informacije, 

10. seznanjen sem z akti UM in fakultete. 

 

V primerjavi s prejšnjim letom se v vseh predhodno naštetih postavkah kaže izboljšanje 

zadovoljstva z delom na FVV. Najbolj očiten je porast zadovoljstva z delom vodstva. Podobno 

lahko iz tabele razberemo tudi, v katerih postavkah je strinjanje oziroma zadovoljstvo delavcev 

najnižje: 

1. plača mi ustreza, 

2. odnosi med vsemi zaposlenimi so dobri, 

3. nadrejeni mi jasno utemelji oceno delovne uspešnosti, 

4. kriteriji za napredovanje so jasni, 

5. uspešnost dela se vrednosti po znanih kriterijih, 

6. dela je kreativno, 

7. o dogajanju na fakulteti sem dobro obveščen, 
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8. za dobro opravljeno delo sem pohvaljen, nagrajen, 

9. s svojim delovnim mestom sem zadovoljen, 

10. posamezne organizacijske enote dobro sodelujejo. 

 

Če primerjamo rezultate z lanskimi, je videti, da je pri večini zgornjih postavk zadovoljstvo 

nekoliko višje, padec je opaziti le pri dveh postavkah: nadrejeni jasno utemelji oceno moje 

delovne uspešnosti in s svojim delovnim mestom sem zadovoljen. Nizko zadovoljstvo pri prvi 

postavki je verjetno povezano tudi z nepremišljenim sistemom ocenjevanja, ki ga morajo 

vodstveni delavci uporabiti, ko vrednotijo delo zaposlenih na univerzi. Nižje zadovoljstvo z 

delovnim mestom pa je najverjetneje povezano z nizkim zadovoljstvom pri drugih zgoraj 

naštetih trditvah, saj se med njimi pojavljajo pozitivne korelacije. 

Največje spremembe, v primerjavi z lanskim poročilom o kakovosti, so izraziti skoki navzgor v 

strinjanju s spremenljivkami: (i) z delom vodstva sem zadovoljen, (ii) v delovnem okolju ne 

zaznavam mobinga, (iii) vodstvo fakultete mi posreduje informacije, (iv) uspešnost dela se 

vrednoti po znanih standardih in (v) kriteriji za napredovanje so jasni. Rezultati letošnje ankete 

tudi kažejo vidno izboljšanje dveh težav, ki sta se pojavili v lanskoletnih odgovorih zaposlenih 

– zaznava mobinga in nizko zadovoljstvo z delom vodstva. Na splošno lahko zaključimo, da je 

bilo zadovoljstvo z delom na FVV višje kot v obdobju predhodne raziskave. 
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Tabela 3.4: Povprečne vrednosti odgovorov na postavke o zadovoljstvu z delom na FVV. Postavke so 
prikazane glede na naraščajoče povprečne vrednosti v stolpcu 2014/15. 

Postavka 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Razlika 

Plača mi ustreza 2,29 (,66) 2,52 (,71) 2,35 (,67) 2,56 (,85)  

Odnosi med vsemi zaposlenimi so dobri 3,25 (,52) 3,19 (,63) 2,74 (,65) 3,08 (,56)  

Nadrejeni jasno utemelji oceno delovne uspešnosti 3,08 (,98) 3,35 (,56) 3,25 (,97) 3,12 (,77)  

Kriteriji za napredovanje so jasni 3,04 (,76) 3,08 (,81) 2,85 (,93) 3,20 (,82)  

Uspešnost dela se vrednoti po znanih standardih 2,82 (,86) 2,88 (,77) 2,85 (,81) 3,23 (,65)  

Delo je kreativno 3,36 (,62) 3,38 (,70) 3,20 (,62) 3,27 (,72)  

O dogajanju na fakulteti sem dobro obveščen/a 2,93 (,46) 3,28 (,46) 2,95 (,83) 3,31 (,62)  

Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen, nagrajen 2,93 (,67) 3,27 (,67) 2,90 (,91) 3,31 (,79)  

S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/a 3,39 (,74) 3,52 (,59) 3,45 (,61) 3,35 (,75)  

Posamezne org. enote dobro sodelujejo 3,11 (,74) 3,28 (,54) 3,25 (,64) 3,35 (.56)  

Moji predlogi in pobude so upoštevani 3,14 (,80) 3,15 (,54) 2,95 (,61) 3,38 (,64)  

Delovno mesto mi omogoča socialno varnost 3,18 (,82) 3,44 (,58) 3,40 (,50) 3,38 (,64)  

Opremljenost delovnega mesta je dobra 3,39 (,49) 3,65 (,49) 3,55 (,69) 3,46 (,58)  

Vodstvo fakultete mi posreduje informacije 3,00 (,50) 3,40 (,50) 3,10 (,91) 3,46 (,71)  

Pri delu sem samostojen/a 3,54 (,58) 3,42 (,50) 3,40 (,60) 3,50 (,51)  

S svojim delom prispevam k uspešnosti fakultete 3,32 (,48) 3,50 (,51) 3,55 (,51) 3,50 (,51)  

Varnost na delovnem mestu je zagotovljena 3,46 (,51) 3,69 (,47) 3,60 (,60) 3,50 (,51)  

Spletne strani mi omogočajo dostop do informacij 3,29 (,66) 3,48 (,51) 3,40 (,60) 3,50 (,58)  

Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju 3,36 (,91) 3,64 (,49) 3,50 (,61) 3,50 (,58)  

V delovnem okolju ne zaznavam mobinga 3,04 (1,14) 3,50 (,71) 2,70 (1,17) 3,50 (,65)  

S prihodom/odhodom na fakulteto nimam težav 3,14 (,80) 3,54 (,76) 3,55 (,51) 3,50 (,76)  

Z delom na fakulteti sem zadovoljen 3,25 (,75) 3,46 (,51) 3,20 (,77) 3,54 (,51)  

Seznanjen sem z akti UM in fakultete 3,07 (,72) 3,40 (,50) 3,30 (,66) 3,54 (.58)  

Neposredno nadrejeni mi posreduje informacije 3,29 (,85) 3,56 (,51) 3,20 (1,00) 3,58 (,50)  

Delo in naloge so jasno opredeljene 3,36 (,68) 3,42 (,50) 3,45 (,69) 3,62 (,50)  

Z delom neposredno nadrejenega sem zadovoljen 3,46 (,84) 3,54 (,51) 3,25 (,91) 3,62 (.50)  

Z delom vodstva sem zadovoljen 3,32 (,61) 3,46 (,51) 2,85 (1,09) 3,65 (,49)  

Napotki nadrejenih so jasni 3,32 (,72) 3,38 (,57) 3,15 (,99) 3,65 (,49)  

Odnos z neposredno nadrejeno osebo je ustrezen 3,50 (,75) 3,62 (,50) 3,25 (,91) 3,65 (.49)  

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati 3,64 (,49) 3,76 (,44) 3,65 (,49) 3,67 (,56)  

Delovni čas mi ustreza 3,61 (,57) 3,85 (,37) 3,75 (,44) 3,69 (,47)  

Odnosi s sodelavci so dobri 3,68 (,48) 3,65 (,49) 3,75 (,55) 3,70 (,47)  

Povprečje izraženega zadovoljstva 3,24 (,69) 3,41 (,56) 3,23 (,73) 3,44 (,66)  

Opomba: 
- prikazane vrednosti: M (SD). 
- N za 2011/12: 28; 2012/13: 26; 2013/14: 20; 2014/15: 24. 

 1,00–2,85  2,86–3,14  3,15–3,43  3,44–3,72  3,73–4,00 
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4 MATERIALNE RAZMERE 

 

4.1 Prostori in opremljenost 

 

4.1.1 Dejansko stanje 
FVV UM deluje v prostorih  v velikosti okvirno 2.000 m2 na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani, ki jih je 

pridobila v brezplačno uporabo na podlagi Sklepa Vlade RS za izvajanje javne službe 

visokošolskega izobraževanja in raziskovanja. Pisarniški prostori zaposlenih so uporabni in 

urejeni, prav tako tudi prostori, kjer se izvaja pedagoška in raziskovalna dejavnost. 

Predavalnice so primerno opremljene za izvajanje pedagoške dejavnosti, pohištvo in 

računalniška oprema je sodobna. FVV UM ima osem predavalnic, računalniško učilnico, 

laboratorije, knjižnico in telovadnico. 

 

4.1.2 Pravno stanje  
V zvezi s pravnim stanjem stavbe, kjer FVV UM izvaja predmetno javno službo, navajamo 

dejstvo, da je Družba hčera krščanske ljubezni Sv. Vincencija Pavelskega dne 25. 11. 1992 

vložila zahtevo za denacionalizacijo nepremičnega premoženja, v katerega spada tudi stavba 

na Kotnikovi 8, Ljubljana. Univerza v Mariboru se je v postopek vključila v letu 2007. Upravna 

enota Ljubljana je z odločbo št. 362-2459/1992 z dne 22. 12. 2011 odločila, da se nepremičnine 

ne vrača v naravi, temveč da je SOD dolžna denacionalizacijski upravičenki izročiti odškodnino 

v obliki obveznic SOD. Zoper odločbo prvostopenjskega organa so se pritožile upravičenke in 

SOD. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z odločbo št. 4903-3/2010-MOP z dne 20. 10. 

2012 pritožbi zavrnilo. Zoper to odločbo je SOD sprožil upravni spor. Upravno sodišče RS je v 

sodbi št. 196/2013-49 z dne 24. 9. 2013 tožbo SOD zavrnilo. Zoper sodbo Upravnega sodišča 

RS je SOD vložil revizijo na Vrhovno sodišče RS. Vrhovno sodišče RS je dne 30. 9. 2015 izdalo 

sodbo, s katero je zavrnilo revizijo SOD v denacionalizacijskem postopku Hčera krščanske 

ljubezni. Vsa pravna sredstva so izčrpana in je tako dokončno odločeno, da se prostori, ki jih 

uporablja FVV UM, ne bodo vračali v naravi denacionalizacijskim upravičenkam.  

Nadalje je FVV UM v zvezi s predmetnimi prostori v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami naročila izdelavo potresne ogroženosti stavbe na Kotnikovi ulici 8 v 

Ljubljani, v kateri izvaja svojo dejavnost FVV UM. Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o. je izdelal 

Poročilo o detajlnem pregledu, preiskavah in analizi nosilne konstrukcije poslopja. Iz poročila 
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izhaja, da je stavba statično ustrezna, vendar je močno potresno ogrožena. Seizmična analiza 

je pokazala, da objekt ne ustreza zahtevam veljavnih predpisov glede potresne varnosti. Pri 

tem sta najbolj problematična južni in vzhodni trakt, kjer dejanska potresna odpornost znaša 

le 38 % oziroma 43 % zahtevane potresne odpornosti. Do močnih poškodb ali celo delnih 

rušitev bi lahko prišlo že pri mnogo šibkejšem potresu, kot je predviden za to območje. 

Z zaključkom denacionalizacijskega postopka ima Univerza v Mariboru pravno podlago za vpis 

lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo, za kar pa potrebuje zemljiškoknjižno 

dovolilo sedanjega lastnika vknjiženega v ZK (RS oz. Vlade RS). Z vpisom lastninske pravice v 

zemljiško knjigo bo Univerza v Mariboru lahko pridobila gradbeno dovoljenje, ki je potrebno 

za izvajanje rekonstrukcijskih gradbenih posegov na stavbi za odpravo potresne ogroženosti. 

 

4.1.3 Okoljski dejavniki 

 

 

 

vrednost / vrednost / 

št. zaposl. FTE št.  štud.  FTE

A R = A/B R1 = A/B1

2013 2.584.399 9.607,43 1.117,82

2014 2.392.812 9.420,52 1.119,71

-7,41% -1,95% 0,17%

2013 148.878 553,45 64,39

2014 230.428 907,20 107,83

54,78% 63,92% 67,45%

2013 22,50%

2014 21,90%

-2,67%

2013 3,50%

2014 4,60%

31,43%

2013 6.200 23,048 2,682

2014 6.185 24,350 2,894

-0,24% 5,65% 7,93%

2013 14,50 0,0539 0,0063

2014 23,61 0,0930 0,0110

62,83% 72,44% 76,16%

2013 0,00 0,0000 0,0000

2014 0,00 0,0000 0,0000

0,00% 5,91% 8,19%

2013 9584,00 35,6283 4,1453

2014 9584,00 37,7323 4,4848

0,00% 5,91% 8,19%

Delež energije iz obnovljivih virov (K_EMAS_Ib) v 

primerjavi s skupno porabo (K_EMAS_Ia) (%) 

a. skupna poraba energije v 

kWh

b. skupna poraba energije iz 

obnovljivih virov v kWh

vrednost

Razlika (%)

Kazalniki Leto

Razlika (%)

Razlika (%)

Razlika (%)

IV. Odpadki

Če članica nima podatkov o porabi energije iz 

obnovljivih virov (K_EMAS_Ib), lahko vnese oceno 

deleža (%)

Razlika (%)

a. skupna letna poraba vode v 

m³

Razlika (%)

a. uporaba zemljišč v strnjenih 

naseljih v m²

Razlika (%)

Področje

K_EMAS_Ia

K_EMAS_Ib

K_EMAS_IIIa

K_EMAS_IVa

K_EMAS_IVb

K_EMAS_Va

I. Energetska učinkovitost

V. Biotska raznovrstnost

III. Voda

a. skupna letna količina 

odpadkov v tonah

b. skupna letna količina 

nevarnih odpadkov v tonah

Razlika (%)
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4.2 Dostopnost informacijske tehnologije študentom 

 

Študenti imajo na voljo 22 računalnikov v računalniški učilnici in 6 računalnikov v čitalnici 

knjižnice, na fakulteti je možen tudi dostop do spleta preko brezžične povezave (Wi-Fi) ter 

namestitev in uporabo določene programske opreme podjetja Microsoft v okviru programa 

DreamSpark. 

 

 

4.3 Zmožnosti in delo knjižnice 

 

Knjižnica s svojo zbirko in storitvami pomembno podpira izobraževalno, raziskovalno ter 

pedagoško delo na Fakulteti za varnostne vede in Inštitutu za varstvoslovje. 

Knjižnica FVV UM svojim uporabnikom in/ali članom zagotavlja naslednje osnovne storitve:  

 posredovanje informacij iz lastnih in drugih dostopnih informacijskih virov, 

 svetovanje uporabnikom pri iskanju, izbiri in uporabi informacijskih virov, 

 izposojo knjižničnega gradiva na dom in za uporabo v prostorih knjižnice, 

 posredovanje pri medknjižnični izposoji gradiva drugih knjižnic v Sloveniji in tujini, 

 uvajanje uporabnikov in članov, predvsem študentov fakultete, v uporabo knjižnice, 

knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov ter izobraževanje o dostopnosti, 

učinkoviti in uspešni uporabi informacijskih virov, 

 sodelovanje pri pripravi raziskovalnih projektov in izvajanju raziskovalne dejavnosti 

fakultete, 

 sodelovanje pri gradnji Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM), ki vključuje 

zaključna dela študentov in omogoča oddajo objav zaposlenih na UM v institucionalni 

repozitorij, 

 vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu SICRIS za zaposlene, zunanje sodelavce ter 

študente FVV UM. 

 

Knjižnica FVV UM od leta 1996 kot polnopravna aktivna članica sodeluje v sistemu vzajemne 

katalogizacije COBISS.SI.  
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4.3.1 Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice 
 

Uporabna površina knjižnice FVV UM obsega 148 m2. V sklopu knjižnice je čitalnica, v kateri je 

uporabnikom na voljo 6 osebnih računalnikov za dostop do elektronskih informacijskih virov, 

vzajemnega kataloga COBISS/OPAC in za druge študijske namene. V celotni knjižnici je 22 

čitalniških mest.  

Uporabniki lahko v prostem pristopu dostopajo do 67 % vsega knjižničnega gradiva, izven 

prostega pristopa so predvsem zaključna dela študentov vseh stopenj študija. 

 

Prostori in oprema knjižnice 

  

Uporabniki (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega) 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 1.231,00 

Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev 
visokošolskega zavoda 22,00 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 1.253,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 857,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 734,00 

 

Prostori in oprema (kazalci) 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 148,00 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2) 0,00 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike 22,00 

Število računalniških delovnih mest za uporabnike 22,00 

 

Prostori in oprema (kazalniki) 

Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 56,95 

Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 38,95 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško delovno 
mesto 33,36 

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 56,95 

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 38,95 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež 33,36 

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu ne beležimo 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 0,12 

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice 0,17 

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda/univerze 0,20 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu 67,00 
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V knjižnici sta zaposleni dve bibliotekarki, ki opravljata vse delovne naloge v visokošolski 

knjižnici. 

 

Knjižnični delavci 

 

Knjižnični delavci (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice  2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – katalogizatorjev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – bibliografov 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri 
zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev knjižnice 1,00 

 

Knjižnični delavci (kazalniki) 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ 
knjižničnih delavcev 100,00 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca 
knjižnice 428,50 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice 367,00 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in 
razvijanju elektronskih storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v 
knjižnici   50,00 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – katalogizatorjev 
glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici  100,00 

 

Knjižnična zbirka je konec leta 2014 obsegala 15.073 enot knjižničnega gradiva, letni prirast 

gradiva je obsegal 598 enot. Od leta 2009 naprej so zaključna dela študentov FVV UM v 

polnem besedilu dostopna tudi v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru (DKUM), v katero je 

leta 2014 knjižnica prispevala 235 e-zaključnih del. 

 

Knjižnično gradivo (informacijski viri) 

  

Knjižnično gradivo (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 15.073,00 

Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih 
publikacij 24.848,00 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 598,00 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom 90,00 

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke 0,00 

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM 235,00 
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Število podatkovnih zbirk 114,00 

 

Knjižnično gradivo (kazalniki)  

Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske 
knjižnice 12,03 

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda 20,54 

Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov 17,59 

Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske 
knjižnice 0,48 

Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda 0,81 

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov 0,70 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega 
uporabnika z visokošolskega zavoda 0,12 

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno 
število aktivnih uporabnikov 0,11 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega 
uporabnika z visokošolskega zavoda 33,85 

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno 
število aktivnih uporabnikov 28,99 

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu 67,00 

  

Sredstva, namenjena knjižnici, so v zadnjih letih na FVV UM relativno konstantna in so v letu 

2014 obsegala 3,31 % prihodkov celotnega visokošolskega zavoda. 

 

Proračun knjižnice in vlaganja 

 

Proračun knjižnice (kazalci  – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta z) 

Skupaj prihodki knjižnice 75.567,65 

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda 2.282.544,00 

Skupaj lastni prihodki knjižnice 5.596,15 

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij 0,00 

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti 0,00 

Stroški dela knjižnice 52.329,03 

Skupaj izdatki knjižnice 75.567,65 

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in 
podatkovne zbirke) 17.826,04 

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk 3.886,87 

Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 430,04 

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke 0,00 
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Proračun knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda 3,31 

Delež prihodkov knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice 
v EUR 88,18 

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice 7,41 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne 
prihodke knjižnice 0,00 

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne 
prihodke knjižnice 0,00 

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice 69,25 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne 
prihodke knjižnice 23,59 

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke 
za nakup knjižničnega gradiva 21,80 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske 
tehnologije (oprema) glede na celotne prihodke knjižnice 0,57 

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne 
prihodke knjižnice 0,00 

 

 

4.3.2 Knjižnične storitve in uporaba knjižnice 
 
V letu 2014 je knjižnica imela 857 aktivnih članov (kar predstavlja 58,58 % potencialnih 

uporabnikov knjižnice), ki so si na dom izposodili 9.963 enot knjižničnega gradiva ter 539 enot 

za uporabo v prostorih knjižnice.  

V zadnjih letih postopoma upada izposoja gradiva v prostore knjižnice. To pripisujemo dejstvu, 

da so v e-obliki na DKUM dostopna vsa zaključna dela študentov od leta 2009 naprej. 

Uporabniki torej vse pogosteje do zaključnih del dostopajo v e-obliki in vedno manj na način 

izposoje v prostore knjižnice.  

Knjižnica je v letu 2014 pri medknjižnični izposoji posredovala 79 enot gradiva. 

 

Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice 

 

Vloženi viri …  (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 1.253,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 857,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 734,00 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani) 1.231,00 

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda 709,00 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk)  ne beležimo 
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Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna 5.044,00 

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 5.044,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – katalogizatorjev 2,00 

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice – bibliografov 2,00 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 14.913,00 

  

Odprtost knjižnice (kazalci – obravnavano obdobje 1. 10. 2014–30. 9. 2015) 

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur) 29,00 

Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur) 29,00 

  

Storitve (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Število izposojenih enot gradiva na dom 9.424,00 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice 539,00 

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v druge knjižnice in 
iz drugih knjižnic) 79,00 

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo 87,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva  9.963,00 

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM) 6.070,00 

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM) 13.079,00 

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM) 
izpolnjuje 

UKM 

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane 
vire in zbirke v upravljanju knjižnice 

izpolnjuje 
UKM 

Število prejetih informacijskih zahtevkov ne beležimo 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov ne beležimo 

  

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki) 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno 
število potencialnih uporabnikov knjižnice (tržna prodornost) 58,58 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede 
na vse študente vpisane na visokošolski zavod 57,60 

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno 
število aktivnih uporabnikov knjižnice 85,65 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice 11,63 

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda 13,57 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice 11,00 

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda 12,84 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega 
uporabnika knjižnice 0,63 
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Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega 
uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 0,73 

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični 
zbirki, namenjeni izposoji (obrat zbirke) 66,81 

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost 
dostave; od naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacij) / 

Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu 
(urejenost prostega pristopa; za vzorec dvajset naključno izbranih publikacij) 100,00 

Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse 
zahtevke (uspešnost medknjižnične izposoje) 90,80 

Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri 
desetih naključno izbranih publikacijah) 1,60 

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na 
aktivnega uporabnika knjižnice / 

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na 
aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda / 

Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete 
informacijske zahtevke (uspešnost informacijske dejavnosti) / 

 

Vodja knjižnice v sodelovanju z visokošolskimi učitelji redno pripravlja usposabljanja 

študentov za učinkovitejšo uporabo vzajemnega kataloga COBISS/OPAC in elektronskih 

informacijskih virov ter usposabljanja s področja citiranja in navajanja uporabljenih virov v 

strokovnih in znanstvenih delih.   

 

Izobraževalna dejavnost 

 

Izobraževalna dejavnost (kazalci – obravnavano obdobje 1. 10. 2014–30. 9. 2015) 

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 20,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega 
zavoda 100,00 

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 12,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda 263,00 

Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 4,00 

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov 15,00 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 0,00 

  

Izobraževalna dejavnost (kazalniki) 

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro 
individualnega usposabljanja 5,00 
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Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro 
individualnega usposabljanja 3,75 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro 
skupinskega usposabljanja 21,92 

Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro 
skupinskega usposabljanja / 

 

Knjižnica skrbi za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu SICRIS za zaposlene, zunanje 

sodelavce ter študente FVV UM. 

 

Bibliografska dejavnost 

  

Bibliografska dejavnost (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 648,00 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov  363,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo 
podatkov knjižnice 769,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za 
avtorstva 241,00 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva 193,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 463,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu 284,00 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov 122,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov 41,00 

 

Bibliografska dejavnost (kazalniki) 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ 
strokovnega delavca – katalogizatorja 324,00 

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na 
strokovnega delavca – katalogizatorja 181,50 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo 
podatkov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja 384,50 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za 
avtorstva glede na EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja 120,50 

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede 
na EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja 96,50 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede 
na EPZ strokovnega delavca – bibliografa 231,50 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede 
na EPZ strokovnega delavca – bibliografa 142,00 
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Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ 
strokovnega delavca – bibliografa 61,00 

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ 
strokovnega delavca – bibliografa 20,50 

 
Predstavitvena in promocijska dejavnost knjižnice FVV UM poteka v sklopu uvajalnega dne 

za bruce na začetku študijskega leta, med promocijsko (in hkrati izobraževalno) dejavnost 

predvsem za študente višjih letnikov pa štejemo tudi usposabljanja za učinkovitejšo 

uporabo vzajemnega kataloga COBISS/OPAC in elektronskih informacijskih virov. Vodenih 

ogledov, razstav in prireditev knjižnica ne izvaja, sodeluje pa pri organizaciji prireditev in 

razstav v okviru matične fakultete. 

 

Predstavitvena in promocijska dejavnost 

              

Predstavitvena in promocijska dejavnost  
(kazalci – obravnavano obdobje 1. 10. 2014–30. 9. 2014) 

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin) 0,00 

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 0,00 

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice 0,00 

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice 0,00 

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, 
soorganizirane) 

0,00 

Skupaj število obiskovalcev razstav 0,00 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, 
soorganizirane) 

0,00 

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev 0,00 

 

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki) 

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine / 

Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav  / 

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev / 

 
 
4.3.3 Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov 
 

Kazalci 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 857,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 734,00 

Skupaj izdatki knjižnice 75.567,65 

Stroški dela knjižnice 52.329,03 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 
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Skupaj število izposojenih enot gradiva 9.963,00 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov ne beležimo 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot) 598,00 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 648,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo 
podatkov knjižnice 769,00 

 

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki) 

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član) 88,18 

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični 
član) 102,95 

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva 7,58 

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva 5,25 

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek / 

Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva 87,51 

Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 4.981,50 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov 
glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 324,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo 
podatkov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice 384,50 

 

4.3.4 Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj 
 

Obe zaposleni v knjižnici FVV UM nenehno skrbita za ustrezno strokovno izobraževanje in 

usposabljanje z udeležbo na organiziranih tečajih, strokovnih srečanjih in konferencah.  

 

Razvoj človeških potencialov (kazalci – na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta) 

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev 3.400,00 

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 4.176,00 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 2,00 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 2,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega 
izobraževanja 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv 0,00 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv 0,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji 82,00 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini 0,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji 2,00 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini 0,00 
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Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini 82,00 

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.) 1,00 

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v 
Sloveniji in tujini 2,00 

  

 

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)   

Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu 81,42 

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca 41,00 

Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca 0,50 

 

 
 
5 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Mednarodno sodelovanje v letu 2014/15 je v glavnem potekalo na pedagoškem in 

raziskovalnem področju, na obe področji pa seveda sodijo tudi izmenjave študentov in 

profesorjev, študijski obiski in mednarodna konferenčna dejavnost. 

V okviru LLP Erasmus je 11 (42 % upad glede na prejšnje leto) študentk in študentov 

varstvoslovja študiralo na partnerskih visokošolskih institucijah, in sicer na Poljskem (3 – 

National Defence University, Varšava); na Portugalskem (2 – ISMAI, Avioso S. Pedro);   v 

Nemčiji (2 – Berlin School of Economics and Law, Berlin); v Estoniji (1 – Estonian Academy of 

Security Sciences, Tallin); v Litvi (1 Mykolas Romeris University, Vilnius); v Veliki Britaniji (2 – 

University College London, London). Erasmus praktično usposabljanje v tujini (v Nemčiji) je 

opravil 1 študent (80 % upad glede na prejšnje leto). 

V istem obdobju je na fakulteti študiralo 22 (12 % upad glede na prejšnje leto) tujih študentk 

in študentov. 21 jih je bilo v okviru Erasmus+ izmenjave. Prišli so iz Češke (2 – Masaryk 

University, Brno; 2 – University of Defence, Brno), Hrvaške (2 – University of Split, Split; 1 – 

Veleučilište Velika gorica), Madžarske (1 – National University of Public Service, Budimpešta), 

Poljske (3 – National Defence University, Varšava); 4 – Nicolaus Copernicus University, Torun), 

Portugalske (2 – ISMAI, Avioso S. Pedro), Litva (2 – Mykolo Romerio University, Vilna); Velika 

Britanija (2 – University of Salford, Salford). 1 študent je prišel iz Makedonije na osnovi 

meddržavnega sporazuma (1 – First Private University FON, Skopje). 

Mednarodno sodelovanje je vključevalo tudi mobilnosti zaposlenih. V tujini je predavalo 5 

visokošolskih učiteljev (odstotek je isti kot leto pred tem). V okviru Erasmus programa 
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mobilnosti učnega osebja so na tujih univerzah gostovali 4 visokošolski učitelji (40 % upad 

glede na prejšnje leto). Dva visokošolska učitelja sta predavala (mesec dni) na Univerzi La 

Laguna (La Laguna, Španija), dva visokošolska učitelja na Univerzi v Zagrebu (Zagreb, Hrvaška). 

Dodatno je na osnovi štipendije japonske vlade (Japan Foundation) en visokošolski učitelj 

opravil dvomesečno raziskovalno delo na Japonskem (Univerza v Tsukubi) in nato še predaval 

en mesec na Univerzi v Tsukubi. Mladi raziskovalec je v opravil enomesečno 

raziskovalno/pripravljalno delo na Eastern Kentucky University (Richmond, ZDA). 

Na fakulteti smo v okviru Erasmus programa gostili 8 profesorjev (33% porast v primerjavi z 

letom prej). Prišli so iz Češke (1 – Masaryk University, Brno), Litve (1 – Mykolas Romeris 

University, Vilnius), Poljske (1 – University of Defence, Varšava), Velike Britanije (2 – University 

of the Arts, London Research Centre on Design Against Crime, London; University of West of 

Scotland, Hamilton), Španije (1 – Universidad a Distancia de Madrid, Madrid), Hrvaške (1 – 

University of Zagreb, Zagreb) in Estonije (1 – Estonian Academy of Security Sciences, Tallinn). 

Fakulteta je s svojim magistrskim študijskim programom v okviru Univerze v Mariboru 

sodelovala tudi v Erasmus Mundus »Join EU-SEE Penta« projektu, ki omogoča večjo mobilnost 

študentov in profesorjev univerz iz držav EU in univerz iz držav Jugovzhodne Evrope. V letu 

2014/15 je na magistrskem programu Varstvoslovje študirala (absolventski staž) študentka iz 

Bosne in Hercegovine. 

Skupina več kot 50 dodiplomskih študentov visokošolskega programa je opravila strokovno 

ekskurzijo v München in Dachau, kjer so obiskali koncentracijsko taborišče in muzeje, 

posvečene analizi nacizma in njegovih zločinov. Mednarodne aktivnosti so vključevale tudi 

aktivno sodelovanje visokošolskih učiteljev na številnih mednarodnih konferencah.  

Fakulteta je (preko UM) podpisala Erasmus+ bilateralni sporazum z University of Security 

Management, Košice, Slovaška. FVV ima sedaj podpisane aktivne sporazume z 28 fakultetami 

iz držav EU, Makedonije in Turčije.  
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5.1 Kazalniki mednarodne dejavnosti 

 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 1 

Ime kazalnika: 
Število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi 
univerzami: koordinacija, partnerstvo  

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

 

število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi 
univerzami, ki vodijo k skupni diplomi (Joint Degree 
Programs): koordinator, partner = 0 
število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi 
univerzami (Joint Programs): koordinator, partner = 0 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

 
 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 2 

Ime kazalnika: Število izvedenih mednarodnih aktivnosti 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

 

število izvedenih  
- mednarodnih poletnih šol in podobnih oblik 

izobraževanja študentov = 0   
- mednarodnih konferenc, simpozijev in podobnih 

oblik izobraževanja učiteljev = 0 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

  

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 3 

Ime kazalnika: 
Število in delež študentov vključenih v izmenjave v/iz 
tujini(e) 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

skupno število redno in izredno vpisanih študentov ter 
absolventov, ki gredo v tujino in njihov delež od vseh 
vpisanih študentov, ne glede na vrsto vpisa, brez 
absolventov 
Število = 11 
Delež = 1,06 %  
število in delež tujih študentov, ki prihajajo iz tujine in njihov 
delež od vseh vpisanih študentov, ne glede na vrsto vpisa, 
brez absolventov 
Število = 22 
Delež = 2,12 % 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

Izračun: 
delež študentov = število študentov na izmenjavi/vsi vpisani, 
ne glede na vrsto vpisa, brez absolventov 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 4 

Ime kazalnika: Število in delež vpisanih tujih študentov 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

 

skupno število tujih študentov vpisanih na visokošolski 
zavod in njihov delež od vseh vpisanih domačih študentov, 
ne glede na vrsto vpisa, brez absolventov 
Število: 24 (EU – 6 (Hrvaška 5; Italija 1); ostale države – 18 
(BiH 5; Makedonija 13); ki plačujejo šolnino - 5) 
Število vseh vpisanih študentov, brez ABS= 1036 
Delež:  2,32 %  (EU – 0,58 %; ostale države - 1,74 %; ki 
plačujejo šolnino – 0,48 %) 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

Ostale pripombe: 
število tujih študentov ločiti - vse tuje študente, število 
tistih, ki plačujejo šolnino, tujci iz EU, tujci iz ostalih držav 

 
 
 
 
 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 5 

Ime kazalnika: 
Število in delež tujih učiteljev in sodelavcev na 
visokošolskem zavodu 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

 

število tujih učiteljev, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet 
Število, ki izvaja v celoti: 0 
Delež = 0% 
število tujih učiteljev, ki izvedejo del predmeta oz. določena 
predavanja 
Število, ki izvaja delno: 8  
Delež = 61,54 %  
* upoštevani samo redno zaposleni visokošolski učitelji, brez 
asistentov,  mladih raziskovalcev in  zunanjih sodelavcev 
(število na dan 31. 12. 2014) 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

Izračun: 
delež učiteljev = število učiteljev na članici/vsi zaposleni 
učitelji, ne glede na vrsto zaposlitve 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 6 

Ime kazalnika: 
Število in delež visokošolskih učiteljev in sodelavcev na 
izmenjavah v tujini 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

skupno število učiteljev na članici in njihov delež na 
izmenjavah v tujini 
Število = 5 
Delež = 36,46 % 
* upoštevani samo redno zaposleni visokošolski učitelji, brez 
asistentov,  mladih raziskovalcev in  zunanjih sodelavcev 
(število na dan 31. 12. 2014) 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

Izračun: 
delež učiteljev = število učiteljev v tujini/vsi zaposleni 
učitelji, ne glede na vrsto zaposlitve 

 
 
 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 7 

Ime kazalnika: 
Število in delež predmetov, ki so bili v določenem letu 
izvedeni (tudi) v tujem jeziku 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

skupno število predmetov izvedenih v tujem jeziku in njihov 
delež od vseh izvedenih predmetov 
Število = 17 
Delež = 20,99 %*  
* upoštevano število dejansko izvedenih predmetov na 
rednem študiju 1. in 2. stopnje ter 3. stopnje, kjer pa poteka 
samo izredni študij (81 predmetov) 

Podatki se zajemajo za obdobje: predhodnega študijskega leta 

Izračun: 
delež predmetov v tujem jeziku = število predmetov 
izvedenih v tujem jeziku/vsi predmeti 

 
 
 
 

Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 8 

Ime kazalnika: 
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, 
ki bodo prišli v Slovenijo 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, 
ki bodo prišli v Slovenijo = 0 

Podatki se zajemajo za obdobje: tekočega študijskega leta 
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Področje kazalnika: 
Šifra kazalnika: 

MEDNARODNA 
MDk 9 

Ime kazalnika: 
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, 
ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

Podatki, ki so potrebni za prikaz 
kazalnika: 

število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, 
ki bodo šli iz Slovenije v tujino = 0 

Podatki se zajemajo za obdobje: tekočega študijskega leta 

 

 

 

6 ANALIZA DOSEŽKOV IN POMANJKLJIVOSTI ALI NAPAK TER NJIHOVA 

ODPRAVA 

 

Pri analizi uresničevanja priporočil NAKVIS ob ponovnih akreditacijah študijskih programov in 

analizi uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 

so bili v letu 2015 izvedeni naslednji ukrepi po področjih: 

 

Vpetost v okolje 

FVV je v letu 2015 še okrepila sodelovanje z okoljem. V okviru predavanj vključujemo večje 

število strokovnjakov s prakse kot gostujoče predavatelje. Prav tako študenti v okviru izvedbe 

predmetov in strokovnih ekskurzij obiskujejo različne institucije in podjetja. Na FVV se je v letu 

2015 izvajalo več projektov z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. Alumni klub FVV je 

v letu 2015 organiziral več dogodkov, s katerimi skrbi za boljše povezovanje študentov z 

delodajalci. Med drugim je bilo organiziranih več okroglih miz s tržnico diplomantov in 

delodajalcev. 

 

Delovanje visokošolskega zavoda 

Vodstvo FVV dobro sodeluje z vodstvom UM. Ocenjujemo, da je pretok informacij dober. V 

letu 2016 se načrtuje preveritev usklajenosti strategije, poslanstva in vizije FVV s strateškimi 

dokumenti UM. FVV pri načrtovanju vpisov upošteva interes kandidatov za vpis in razmere na 

trgu. Študijski programi so optimizirani in racionalizirani. 
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Kadri 

Na FVV smo v zadnjih letih izvedli temeljito prenovo in racionalizacijo vseh študijskih 

programov. Izdelana je jasna kadrovska politika, ki upošteva načrtovan razvoj na 

izobraževalnem in kadrovskem področju. V letu 2015 smo zaposlili 3 nove asistente in tako 

razbremenili nekatere nosilce predmetov z namenom ohranitve in razvoja kvalitete 

pedagoškega in raziskovalnega dela na fakulteti. 

 

Izobraževanje 

Na FVV skrbimo, da so vsem študentom zagotovljeni enaki pogoji za študij. Študijski programi 

se stalno prenavljajo in prilagajajo novostim ter potrebam na trgu. Med univerzitetnim in 

visokošolskima strokovnima programoma FVV je jasna diferenciacija. Programi se razlikujejo 

v vsebini, pridobljenih kompetencah, študijskih rezultatih, načinu izvajanja študijskega 

procesa. Na FVV potekajo dogovori o izvajanju skupnega študijskega programa s tujo univerzo. 

Za doseganje višje zaposljivosti diplomantov fakultete smo začeli s postopkom intenzivnejše 

promocije fakultete, kompetenc diplomantov in študijskih programov. 

 

Raziskovanje 

FVV je v letu 2015 pridobila nove raziskovalne projekte. Poleg obstoječih projektov (temeljni 

raziskovalni projekt Legitimnost, bilateralni projekti in drugi) se je začela izvajati programska 

skupina Varnost v lokalnih skupnostih, ki jo financira ARRS, in projekt VarKib, ki sta ga 

sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter EU. V izvajanje vseh projektov 

so vključeni študenti (predvsem MAG in DR programa), ki opravljajo različna osnovna 

znanstvenoraziskovalna dela. 

  

Zagotavljanje kakovosti 

Vodstvo fakultete redno spremlja kakovost izvajanja pedagoškega procesa. Dekan in 

predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti sta imela razgovor z najnižje ocenjenimi 

pedagoškimi delavci, na katerem so bili predstavljeni predlogi ukrepov za izboljšanje 

rezultatov anket. 
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Internacionalizacija 

FVV ima vzpostavljeno dobro dolgoletno sodelovanje s sorodnimi fakultetami iz tujine. Na 

osnovi dolgoletnega sodelovanja smo v letu 2014 z Eastern Kentucky University (EKU) sklenili 

sporazum o sodelovanju.  Tako so v internacionalizacijo vključeni študenti in profesorji (npr. 

doktorski študent pripravlja disertacijo v angleškem jeziku pod somentorstvom profesorja z 

EKU, v letu 2016 bo na EKU izvedena konferenca s prispevki na osnovi raziskovalnega dela 

študentov z EKU in FVV itd.). FVV omogoča vsem zaposlenim stalno dodatno usposabljanje na 

področju znanja tujih jezikov, prav tako pa na fakulteti potekajo tečaji tujih jezikov tudi za 

študente. 

 

Materialni pogoji 

FVV ima stabilno finančno stanje, ki se pričakuje tudi v nadaljnje, pod pogojem, da ne bo 

sprememb v financiranju izvajanja javne službe. Denacionalizacijski postopek je zaključen in 

tako ima Univerza v Mariboru pravno podlago za vpis lastninske pravice na nepremičnini v 

zemljiško knjigo, za kar pa potrebuje zemljiškoknjižno dovolilo sedanjega lastnika vknjiženega 

v ZK (RS oz. Vlade RS). Z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo bo Univerza v Mariboru 

lahko pridobila gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izvajanje rekonstrukcijskih gradbenih 

posegov na stavbi za odpravo potresne ogroženosti. 

 

 

 

 


