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VARNOST IN 
POLICIJSKO 

DELO

 Razpisujemo tri študijske 
 programe prve stopnje: 

• univerzitetni	študijski	program
Varstvoslovje	(3	leta)

• visokošolski	strokovni	študijski	program
Varnost in policijsko delo	(3	leta)

• visokošolski	strokovni	študijski	program
Informacijska varnost	(3	leta)

 UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 VARSTVOSLOVJE 
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in ob-
sega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Varstvoslovje se lahko vpi-
še, kdor je opravil maturo ali pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 
štiriletni srednješolski program.

Vpisna mesta
(sedež fakultete) Redni 
Ljubljana  60 

Izbirni postopek
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na 
splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk in splošni 
uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 40 % točk.

Diplomant univerzitetnega programa dobi naziv »diplomi-
rani varstvoslovec (UN)«.

FAKULTETA ZA 
VARNOSTNE VEDE

INFORMACIJE O 
ŠTUDIJU IN VPISU 

  Zakaj izbrati študij na 
 Fakulteti za varnostne   vede:  

• ker je Fakulteta za varnostne vede edina visokošolska insti-
tucija s področja varstvoslovja v Sloveniji,

 • ponuja širok in pester nabor predmetov s področja krimi-
nologije, kriminalistike, obveščevalno-varnostnih sistemov,
forenzičnih znanosti ipd.,

• nudi študentom prijazno delovno okolje in sodobno štu-
dijsko opremo,

• način študija na FVV omogoča pridobitev znanja za reševa-
nje konkretnih primerov iz prakse,

• ima zaradi majhnih skupin oseben odnos do študentov,
• študenti v okviru obštudijskih dejavnosti pridobijo nekaj

specifičnih športnih veščin (npr. borilni športi, strelstvo, re-
ševanje iz vode ipd.) ter znanj iz obštudijskih izobraževalnih
programov, kot so potapljanje, jadranje, gorništvo in turna
smuka,

• ker je fakulteta vključena v program Evropske unije vseži-
vljenjskega učenja Erasmus, ki omogoča mobilnost študen-
tov na partnerskih institucijah v tujini.

Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana

DODATNE INFORMACIJE:

Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana

Referat za študentske zadeve
Tel.: 01 300 83 06, 01 300 83 35, 

E-pošta: referat.fvv@um.si
Spletna stran: www.fvv.um.si 

www.facebook.com/FVV.INFO

Univerza v Mariboru
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Tel.: 02 235-52-61, 235-52-63, 235-52-64

E-pošta: vpis@um.si
Spletna stran: www.um.si/vpis

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
 PROGRAM INFORMACIJSKA VARNOST  
Študij traja tri leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk 
po ECTS. 

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Informacijska var-
nost se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v katerem-
koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo 
ali maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni sre-
dnješolski program.

Vpisna mesta
(sedež fakultete) Redni     Izredni
Ljubljana    40         25 

Izbirni postopek
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na 
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % 
točk in splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Diplomant visokošolskega strokovnega programa »Infor-
macijska varnost« dobi naziv »diplomirani varstvoslovec 
informacijske varnosti (VS)«.

 NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA 
 PREHODE 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Var-
nost in policijsko delo in visokošolski strokovni študijski 
program Informacijska varnost

Za nadaljevanje študija po merilih za prehode se kandidati 
prijavijo preko spletnega portala eVŠ (glej Razpis za vpis v 
dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, na-
daljevanje študija po merilih za prehode). 

Vpisna mesta (vpis v 2. letnik)                 Izredni
Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana)        30
Informacijska varnost VS (Ljubljana)               15

Fakulteta za varnostne vede diplomantom pro-
gramov 1. stopnje omogoča nadaljevanje študi-
ja na podiplomskih programih 2. in 3. stopnje:

– dvoletni magistrski študij (2. stopnja »Varstvoslovje«)
Diplomant dobi strokovni naslov »magister varstvo-
slovja«.

– triletni doktorski študij (3. stopnja »Varstvoslovje«)
Diplomant dobi znanstveni naziv »doktor znanosti«.

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
 PROGRAM VARNOST IN POLICIJSKO DELO 
Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk 
po ECTS.

Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Varnost in po-
licijsko delo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v 
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno 
maturo ali maturo.  

Vpisna mesta 
(sedež fakultete) Redni Izredni 
Ljubljana    80     60     

Izbirni postopek
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na 
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % 
točk in splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Diplomant visokošolskega strokovnega programa »Varnost 
in policijsko delo« dobi naziv »diplomirani varstvoslovec 
(VS)«.



Prijava za vpis v visokošolski strokovni študijski program 
Varnost in policijsko delo, visokošolski strokovni študijski 
program Informacijska varnost ter univerzitetni študijski pro-
gram Varstvoslovje

Kandidat se vpiše v 1. letnik na podlagi Razpisa za vpis v dodi-
plomske in enovite magistrske študijske programe za posamično 
študijsko leto.

IZVEDBA PROGRAMOV
Fakulteta v 1. letniku pri vseh programih izvaja tako redni kot iz-
redni študij.

Redni študij:
Fakulteta za varnostne vede izvaja redni študij v Ljubljani. Redni 
študenti se udeležujejo vseh organiziranih predavanj, vaj in semi-
narjev. Opraviti morajo tudi praktični del programa (kjer je predvi-
den) ter pred zaključkom študija napisati in zagovarjati diplomsko 
nalogo.

Izredni študij:
Izredni študij poteka po enakem programu kot redni študij, le da 
predavanja obsegajo najmanj eno tretjino predvidenih ur za re-
dne študente. 
Fakulteta za varnostne vede izvaja izredni študij v Ljubljani. Iz-
redni študij se bo izvajal pod pogoji, ki so navedeni v Razpisu za 
vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in je 
vsako leto objavljen meseca januarja za prihodnje študijsko leto. 
Višina prispevka za izredni študij je določena in objavljena v začet-
ku meseca julija. 

 PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA 
 ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA VARNOST IN 
 POLICIJSKO DELO 

1. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Temelji pravnega sistema in državne ureditve 8
Nacionalnovarnostni sistem 8
Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij 7
Psihologija v varstvoslovju 8
Osnove sociologije za varstvoslovce 7
Osnove policijske dejavnosti 7
Računalništvo in informatika v varstvoslovju 6
Šport 5
Praksa (2 tedna) 4
skupaj 60

2. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Kazenskopravni sistem RS 8
Kriminalistika 8
Osnove kriminologije s penologijo 8
Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami 6
Upravno pravo in javna uprava 6
Osnove informacijske varnosti 6
Mednarodno varnostno sodelovanje 6
Organizirana kriminaliteta 6
Strokovna terminologija v angleškem jeziku 6
skupaj 60

3. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Ime predmeta ECTS
Metode raziskovanja in statistika 8
Diplomska naloga 22
skupaj 30

PREDMETNIK UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA VARSTVOSLOVJE 

1. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Psihologija v pravosodju in policiji 7
Sociološke teorije v varstvoslovju 7
Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije 9
Pravna ureditev javne uprave 8
Uvod v razumevanje prava in države 7
Informatika v varnostnih vedah 6
Vodenje in upravljanje varnostnih organizacij 7
Kriminologija in viktimologija 9
skupaj 60

2. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Kriminalistična metodika 8
Kazensko pravo 8
Teorije policijske dejavnosti 7
Organizacijsko vedenje in razvoj kadrov 7
Človekove pravice v kazenskem pravosodju 8
Varstvoslovna terminologija v angleškem jeziku 7
Zagotavljanje varnosti informacij 8
Kriminalistična taktika in tehnika 7
skupaj 60

3. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Ime predmeta ECTS
Raziskovanje varnostnih pojavov 5
Opisna in sklepna statistika 5
Diplomska naloga 19
skupaj 29

IZBIRNI PREDMETI – ZIMSKI SEMESTER, 
študent izbere 5 predmetov iz nabora 7 predmetov
Ime predmeta ECTS
Forenzična psihologija 5
Kriminalističnoobveščevalna dejavnost in kriminalistična 
strategija 5

Penologija 5
Družbeno nadzorstvo 5
Metode v obveščevalni dejavnosti 5
Pooblastila in organizacija nadzorstvenih organov 5
Zasebno varstvo 5
skupaj 25

IZBIRNI PREDMETI – LETNI SEMESTER, 
študent izbere 1 predmet iz nabora 3 predmetov
Ime predmeta ECTS
Transnacionalna kriminaliteta 6
Praktično delo* 6
Prosti izbirni predmet** 6
skupaj 6

* V primeru izbire predmeta Praktično delo, si študent v skladu z 
učnim načrtom mora priskrbeti tripartitno pogodbo in pripraviti 
poročilo o praktičnem delu.

** Prosti izbirni predmet je praviloma predmet, ki ga ponujajo 
ostale članice UM, UL in UP in ga posameznik izbere kot del nad-
gradnje študijskih kompetenc študentov.

Pridržujemo si pravico do sprememb predmetnikov dodiplomskih 
študijskih programov.

IZBIRNI PREDMETI – študent izbere 5 predmetov 
iz nabora 10 predmetov
Ime predmeta ECTS
Sodna in preiskovalna psihologija 6
Nasilje in družba 6
Zasebno varovanje in detektivska dejavnost 6
Tehnično varovanje 6
Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja 6
Organizacija policijske dejavnosti in pooblastila 6
Osnove obveščevalne dejavnosti 6
Gospodarska kriminaliteta 6
Vedenjski vidiki informacijske varnosti 6
Praktično delo* 6
skupaj 30

* V primeru izbire predmeta Praktično delo, si študent v skladu z 
učnim načrtom mora priskrbeti tripartitno pogodbo in pripraviti 
poročilo o praktičnem delu.

PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA INFORMACIJSKA VARNOST  

1. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Temelji pravnega sistema in državne ureditve 8
Nacionalnovarnostni sistem 8
Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij 7
Psihologija v varstvoslovju 8
Osnove sociologije za varstvoslovce 7
Uvod v razvoj programske opreme 7
Računalništvo in informatika v varstvoslovju 6
Šport 5
Praksa (2 tedna) 4
skupaj 60

2. LETNIK
Ime predmeta ECTS
Kazenskopravni sistem RS 8
Kriminalistika 8
Osnove kriminologije s penologijo 8
Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami 6
Upravno pravo in javna uprava 6
Osnove informacijske varnosti 6
Varnost informacijskih sistemov 6
Organizirana kriminaliteta 6
Strokovna terminologija v angleškem jeziku 6
skupaj 60

3. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI
Ime predmeta ECTS
Metode raziskovanja in statistika 8
Zaščita podatkov in računalniška forenzika 6
Varnost, zasebnost in zaupanje v mobilnih sistemih 5
Varnost komunikacij, aplikacij in storitev 6
Kibernetska varnost 6
Diplomska naloga 11
skupaj 42

IZBIRNI PREDMETI – študent izbere 3 predmete 
iz nabora 8 predmetov
Ime predmeta ECTS
Sodna in preiskovalna psihologija 6
Nasilje in družba 6
Zasebno varovanje in detektivska dejavnost 6
Tehnično varovanje 6
Vedenjski vidiki informacijske varnosti 6
Osnove obveščevalne dejavnosti 6
Gospodarska kriminaliteta 6
Praktično delo* 6
skupaj 18

* V primeru izbire predmeta Praktično delo, si študent v skladu z 
učnim načrtom mora priskrbeti tripartitno pogodbo in pripraviti 
poročilo o praktičnem delu.

VARNA DRUŽBA 
JE USPEŠNA DRUŽBA


