
 

 

 
 

fvv@fvv.uni-mb.si | t +386 1 3008 300 | f +386 1 2302 687 | IBAN: SI56 01100-6000006231 | VAT: SI 716 74705 
1 

 
 

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 treba 

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 (glede na število ECTS), ali 

• priprava na diferencialni izpit z izvedbo izpita. 

 

Postavka priprava na diferencialni izpit z izvedbo izpita vključuje udeležbo na pripravah v obsegu 

najmanj 20 ur za 1. in 2. stopnjo oz. 10 ur za 3. stopnjo, ki jih za kandidate ali skupino kandidatov 

posebej organizira fakulteta, in en pristop k opravljanju diferencialnega izpita. 

 
NAČIN OPRAVLJANJA IZPITOV 
 
Izpiti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem/-ko izpita. Ob pristopu k izpitu kandidat/-ka izvajalcu/-ki 

izroči izpolnjen obrazec Prijavnica na diferencialni izpit. Po izpitu izvajalec/-ka prijavnico odda v referat, 

ki kandidatu/-ki izda račun za plačilo opravljanja diferencialnega izpita.  

 
DIFERENCIALNI IZPITI IN IZVAJALCI IZPITOV 
 

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@um.si 
2. Teorije policijske dejavnosti; izvajalka: doc. dr. Maja Modic; e-pošta: maja.modic@um.si 
3. Kriminalistična taktika in tehnika; izvajalec: doc. dr. Boštjan Slak; e-pošta: bostjan.slak@um.si  

 

3. stopnja: Doktorski študijski program Varstvoslovje 
 

Vpis v 1. letnik za kandidate, ki so zaključili visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
in študijski program za pridobitev specializacije: 

https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2017/11/Obr-O-04-Prijavnica_na_diferencialni_izpit.doc
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:maja.modic@fvv.uni-mb.si
mailto:bostjan.slak@fvv.uni-mb.si


 

 

 
 

fvv@fvv.uni-mb.si | t +386 1 3008 300 | f +386 1 2302 687 | IBAN: SI56 01100-6000006231 | VAT: SI 716 74705 
2 

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

branko.lobnikar@um.si  

2. Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode; izvajalka: doc. 

dr. Vanja Ida Erčulj; e-pošta: vanja.erculj@um.si  

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

gorazd.mesko@um.si  

4. Kriminalistika in forenzične znanosti; izvajalka: prof. dr. Katja Drobnič; e-pošta: 

katja.drobnic@policija.si 
5. Zasebnovarnostna industrija; izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Sotlar; e-pošta: 

andrej.sotlar@um.si  

 
 
LITERATURA  
 

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. (2021). 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. (2021). Teorije policijske dejavnosti. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne 
vede. 

 

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 izvajalcem izpita. Gradivo je dostopno v knjižnici FVV. 

 

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. Gradivo je na voljo v elektronski obliki pri izvajalki. 

mailto:branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si
mailto:vanja.erculj@fvv.uni-mb.si
mailto:gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si
mailto:danijela.frangez@fvv.uni-mb.si
mailto:andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp
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Po napotkih v izročkih in v dogovoru z izvajalko predmeta izvede analizo že zbranih podatkov in pripravi 
ppt. predstavitev ter videoposnetek ugotovitev analiz. 

 

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.

 

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

