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IZVEDBA DIFERENCIALNIH IZPITOV ZA VPIS NA PROGRAME FAKULTETE ZA 

VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 
 
Diferencialne izpite mora pred vpisom opraviti, kdor je zaključil študijski program drugih strokovnih 

(nesorodnih) področij opredeljenih v posamičnem razpisu za vpis, oziroma za vpis na doktorski študijski 

program, kdor je zaključil študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 

6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Strošek diferencialnega izpita je potrebno 

poravnati skladno s cenikom FVV UM.  

Če kandidat želi, se lahko priključi tudi študijskemu procesu ali vključi v priprave na diferencialni izpit z 

izvedbo izpita. V tem primeru se mu zaračuna eno od naslednjih dveh postavk iz tarifnega dela cenika: 

• izvedba predmeta z izpitom, ali 

• priprava na diferencialni izpit z izvedbo izpita. 

 
NAČIN OPRAVLJANJA IZPITOV 
 
Izpiti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem izpita. Ob pristopu k izpitu kandidat izvajalcu izroči izpolnjen 
obrazec Prijavnica na diferencialni izpit. Po izpitu izvajalec prijavnico odda v referat, ki kandidatu izda 
račun za plačilo opravljanja diferencialnega izpita.  

 
 
DIFERENCIALNI IZPITI IN IZVAJALCI IZPITOV 
 

1. stopnja  
Visokošolski študijski program Varnost in policijsko delo ali Informacijska varnost  
 

Vpis po merilih za prehode v 2. letnik z Višje policijske šole Tacen (na študijski program Varnost in 
policijsko delo ali Informacijska varnost) ali z Višje strokovne šole ŠC Kranj, program Varovanje (na 
študijski program Varnost in policijsko delo): 

Nacionalnovarnostni sistem; izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Sotlar; e-pošta: 

andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si  

 

Vpis po merilih za prehode v 2. letnik z Višje strokovne šole ŠC Kranj, program Informatika (na 
študijski program Informacijska varnost): 

1. Nacionalnovarnostni sistem; izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Sotlar; e-pošta: 

andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si  

2. Osnove policijske dejavnosti; izvajalka: doc. dr. Maja Modic; e-pošta: maja.modic@fvv.uni-

mb.si  

 

Vpis po merilih za prehode v 2. letnik z drugih nesorodnih področij: 
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat: 

https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2017/11/Obr-O-04-Prijavnica_na_diferencialni_izpit.doc
mailto:andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si
mailto:andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
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- izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 1. stopnje, 
- prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih 

 kompetenc oziroma učnih izidov, 
- se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem 

 sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
 predmete drugega študijskega programa.  
Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča Komisija za študijske 
zadeve FVV. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih 
programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: 

- vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 
- potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, 
- potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, 
- potrdilo o plačilu postopka. 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske 
obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove 
obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. 

 

Univerzitetni študijski program Varstvoslovje  
Vpis v 1. letnik z drugih nesorodnih področij: 
Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča Komisija za študijske 

zadeve FVV. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih 

programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: 

- vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 

- potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, 

- potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, 

- potrdilo o plačilu postopka. 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske 

obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove 

obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.  

2. stopnja 
Magistrski študijski program Varstvoslovje 
 

Vpis v 1. letnik ali vpis po merilih za prehode v 2. letnik z drugih nesorodnih področij: 
1. Družbeno nadzorstvo; izvajalka: doc. dr. Maja Modic; e-pošta: maja.modic@fvv.uni-mb.si 
2. Teorije policijske dejavnosti; izvajalka: doc. dr. Maja Modic; e-pošta: maja.modic@fvv.uni-

mb.si 
3. Kriminalistična taktika in tehnika; izvajalka: doc. dr. Danijela Frangež; e-pošta: 

danijela.frangez@fvv.uni-mb.si  

 

3. stopnja 
Doktorski študijski program Varstvoslovje 
 

https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/komisija-za-studijske-zadeve/
https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/komisija-za-studijske-zadeve/
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf
https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2020/01/Obr-O-03-Vloga-za-priznavanje-znanj-in-spretnosti-na-FVV.docx
https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/komisija-za-studijske-zadeve/
https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/komisija-za-studijske-zadeve/
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20priznavanju%20znanj%20in%20spretnosti%20v%20%C5%A1tudijskih%20programih%20UM%20%C5%A1t.%20012-2019-2.pdf
https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2020/01/Obr-O-03-Vloga-za-priznavanje-znanj-in-spretnosti-na-FVV.docx
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:danijela.frangez@fvv.uni-mb.si
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Vpis v 1. letnik za kandidate, ki so zaključili visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
in študijski program za pridobitev specializacije: 

1. Strateško upravljanje varnostnih organizacij; izvajalec: prof. dr. Branko Lobnikar; e-pošta: 

branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si  

2. Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode; izvajalec: prof. 

dr. Matevž Bren; e-pošta: matevz.bren@fvv.uni-mb.si  

3. Kriminologija in kriminalitetna politika; izvajalec: prof. dr. Gorazd Meško; e-pošta: 

gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si  

4. Kriminalistika in forenzične znanosti; izvajalka: doc. dr. Danijela Frangež; e-pošta: 

danijela.frangez@fvv.uni-mb.si  
5. Zasebnovarnostna industrija; izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Sotlar; e-pošta: 

andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si  

 
LITERATURA  
 

Nacionalnovarnostni sistem 
Kandidat mora predelati zbirko predavanj, kjer so navedeni še ostali viri za študij in opraviti pisni izpit. 
Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalcu. 

Sotlar, A. in Tominc, B. (2019). Nacionalnovarnostni sistem (Študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za 
varnostne vede.  

 

Osnove policijske dejavnosti 
Kandidat mora predelati zbirko predavanj, kjer so navedeni še ostali viri za študij in opraviti pisni izpit. 
Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki. 

Modic, M. (2017). Osnove policijske dejavnosti (Študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne 
vede. 

 

Družbeno nadzorstvo 
Kandidat mora predelati zbirko predavanj, kjer so navedeni še ostali viri za študij in opraviti pisni izpit. 
Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki. 

Modic, M. (2017). Družbeno nadzorstvo (Študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 

Teorije policijske dejavnosti  

Kandidat mora predelati zbirko predavanj, kjer so navedeni še ostali viri za študij in opraviti pisni izpit. 
Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki. 

Modic, M. (2017). Teorije policijske dejavnosti. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne 
vede. 
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Kriminalistična taktika in tehnika 

Kandidat mora predelati literaturo, ki je predvidena v učnem načrtu predmeta, ki je objavljen na spletni 

strani Katalog študijskih programov in učnih enot. Izpit je ustni. Opravlja se po predhodnem dogovoru 

z izvajalko izpita. Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki. 

 

Strateško upravljanje varnostnih organizacij 

Kandidat mora predelati literaturo predvideno v učnem načrtu predmeta, ki je objavljen na spletni 

strani Katalog študijskih programov in učnih enot. Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalcu. 

 

Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode 

Kandidat mora predelati literaturo predvideno v učnem načrtu predmeta, ki je objavljen na spletni 
strani Katalog študijskih programov in učnih enot. V pomoč so mu lahko tudi izročkih predavanj, ki so 
za tekoče študijsko leto na voljo v spletni učilnici predmeta. Po napotkih v izročkih in v dogovoru z 
izvajalcem predmeta izvede raziskavo, spiše poročilo in raziskavo predstavi. 

 

Kriminologija in kriminalitetna politika 

Kandidat mora predelati literaturo predvideno v učnem načrtu predmeta, ki je objavljen na spletni 

strani Katalog študijskih programov in učnih enot. Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalcu. 

 

Kriminalistika in forenzične znanosti 

Kandidat mora predelati literaturo, ki je predvidena v učnem načrtu predmeta, ki je objavljen na spletni 

strani Katalog študijskih programov in učnih enot. Izpit je ustni. Opravlja se po predhodnem dogovoru 

z izvajalko izpita. Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki.

 

Zasebnovarnostna industrija 

Kandidat mora predelati zbirko predavanj, kjer so navedeni še ostali viri za študij. V dogovoru z 
izvajalcem mora (pred pristopom k izpitu) napisati seminarsko nalogo in opraviti pisni izpit. Gradivo je 
na voljo v elektronski obliki pri izvajalcu. 
 

https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://estudij.um.si/
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp

