
 

Zakaj program VARNOSTNI MENEDŽMENT? 

Nove oblike kriminala oz. nezakonitih ravnanj zahtevajo vse večja znanja s področja varnosti. Sodeč 
po informacijah, ki prihajajo iz različnih okolij je zaznati porast različnih oblik terorizma. Tako so lahko 
na udaru vse organizacije, ki delujejo v okolju, med njim tudi negospodarske (šole, javni zavodi,..). 
Sledeč temu bo povpraševanje po varnostnih menedžerjih zagotovo v porastu, tako na področju 
turizma, izobraževanja, gospodarstva in negospodarstva. 
 
Študijski program je pripravljen skladno s potrebami okolja, saj želimo zagotoviti optimalen prenos 
znanja v prakso. Cilj študijskega programa je usmerjen v izobraževanje kadrov s področja civilne, 
okoljske, varnostne in požarne zaščite, ki bodo s svojim znanjem in doseženimi referencami 
doprinesli k razvoju okolja. Izobrazba po novem programu varnostni menedžment bo zagotovila 
ustrezen nivo znanja, ki je potreben za nadaljnje usposabljanje in informiranje o načelih in temeljnih 
vrednotah, ki vodijo do etičnega, varnostnega in okoljskega vedenja.  
 
Sedanji čas je poln napredka na tehnološkem in znanstvenem področju, kar prinaša veliko inovacij, 
dobička, stroškov, učinkovitosti, zato je nujno, da pri vsem tem ne pozabimo na družbeno 
odgovornost. Družbena odgovornost je povezana z reševanjem problematike na različnih področjih in 
pripravljenostjo vsakega posameznika ali bo te probleme opazil, jim prisluhnil in jih posledično znal 
rešiti. Za učinkovitost (notranjo lastnost) in uspešnost (zunanjo lastnost) vsake organizacije ali 
podjetja pa je pomembno delovati soodvisno in (dovolj) celovito, tako na področju gospodarskih kot 
negospodarskih aktivnosti. Sama kompleksnost okolja, razširjenost poslovanja in medsebojna 
povezanost tako profitnih kot neprofitnih organizacij, bo zahteval vse večja znanja s področja 
varnostnega menedžmenta, kar bo predvideni program bodočim študentom tudi doprinesel.  
 
Globalizacija in internacionalizacija poslovanja sta temelj uspešnosti vsakega podjetja. Lokalna 
dejavnost se je razširila na regionalne, mednarodne in medkontinentalne trge. S tem pa se pojavlja 
vprašanje tudi zagotavljanja varnosti po posameznih panogah. Zagotavljanje varnosti poslovanja, ob 
tako močnem napredku tehnologije, ni več tako preprost način, zaradi česar bodo podjetja morala 
v bodoče zaposlovati predvidene profile s področja varnostnega menedžmenta. 

 

  



Osnovni podatki o programu 
VARNOSTNI MENEDŽMENT 

 
 

Ime programa: VARNOSTNI  MENEDŽMENT 

 

Trajanje študija: 3 leta oziroma 6 semestrov 

 

Vrsta študija: visokošolski strokovni 

 

Pridobljeni strokovni naziv po zaključku študija: 

Diplomirani varnostni menedžer (VS) oz. diplomirana varnostna menedžerka (VS). 

 

Pogoji za vpis v 1. letnik: opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 

programu, poklicna matura ali matura. 
 
 

Program zagotavlja veliko praktičnega in aplikativnega dela, tudi s pomočjo izvajalcev 

programa, ki so v veliki meri strokovnjaki iz prakse. Program Varnostni menedžment se 

horizontalno povezuje s programom Komerciala I, Turizem I in Poslovna informatika I - 

posebej pri temeljnih predmetih prvega letnika. 

 

 

Vsebine po letnikih: 

 

1. letnik: vsi predmeti so obvezni: Poslovno komuniciranje, Državna ureditev in varnostna 

politika, Teorija varnosti in varnostnega okolja, Osnove varnostnega menedžmenta, 

Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih, Poslovna informatika, Osnove 

ekonomike, in Tuji jezik s strokovno terminologijo 

 

2. letnik: 7 predmetov je obveznih, en pa izbirni: Osnove prava in prava EU, Upravljanje s 

kadri in vodenje, Strateško varnostni menedžment, Varnostna kultura, Varnostna psihologija, 

Kazensko in prekrškovno pravo, Raziskovalna metodologija s statistiko in izbirni predmet 

 

3. letnik: študent izbira med 4 moduli: 

1. Civilna zaščita in zaščita življenjskega okolja 

2. Korporativna varnost 

3. Varnost v turizmu 

4. Požarna varnost 

Vsak modul v 3. letniku ima dva semestra: v 5. semestru je en izbirni predmet in v 6. semestru 

je en izbirni predmet, en izbirni predmet pa je na voljo že v 2. letniku. Študent poleg tega v 3. 

letniku pripravi diplomsko nalogo ali  namesto diplomske naloge opravi dva diplomska izpita, 

vezana na izbrani modul.  

 

En predmet lahko študent opravi tudi v kakšni zunanji instituciji, s pogojem, da predmet 

obsega najmanj 6 ali več ECTS. Prizna se mu 6 ECTS. 

 

Predvidenih je tudi 340 ur praktičnega usposabljanja, zato ima FKPV podpisane sporazume o 

izvajanju praktičnega usposabljanja (za redne študente) z naslednjimi podjetji oz. 



organizacijami: Varnost Maribor d. d., Justin d. o. o., Prosignal, družba za varovanje, d. o. o., 

Kova d. o. o., Sinet d. o. o., Gasilska zveza Slovenije, Abitura d. o. o. 

 

 

Študijski program bo omogočal študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost 

za:  

1. neposredno zaposlitev po zaključku študija, 

2. kompetentno opravljanje dela na ustreznih področjih, 

3. nadaljevanje študija na drugi stopnji in v programih za izpopolnjevanje, 

4. permanentno strokovno in osebnostno rast ter 

5. razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. 

 

Študijski program Varnostni menedžment je bil sestavljen na podlagi raziskav zaposlitvenih 

potreb v ožjem in širšem okolju. Pri razvoju dodiplomskega študijskega programa Varnostni 

menedžment so nas podprli: Območna obrtna-podjetniška zbornica, Regionalna gospodarska 

zbornica Celje, Gasilska zveza Celje, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Gasilska zveza 

Šentjur in Gasilska zveza Slovenije ter podjetja Varnost Maribor d. d., Kova d. o. o., Sinet d. 

o. o., Inkubator Savinjske regije d. o. o., Aurea Art d. o. o., Justin d. o. o., Prosignal, družba za 

varovanje, d. o. o., Adriatic Slovenica d. d., Abitura d. o. o. 

 

 

KOMPETENCE DIPLOMANTA 

Splošne kompetence diplomanta: 

 kognitivne kompetence, ki so podlaga razumevanja, logičnemu sklepanju in 

predvidevanju;  

 osebnostne kompetence, ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju 

odgovornosti in doseganju zrelosti; 

 operativne kompetence, ki so podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti ter 

poznavanju, razumevanju in uporabi različnih modelov sodelovanja ;  

 menedžerske kompetence, ki dajejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih 

organizacijskih vlog; 

 organizacijske kompetence, ki daje podlago za sposobnost osebnega načrtovanja 

učenja in organizacije časa ter načrtovanje in vodenje projektnega dela; 

 poslovne kompetence, ki dajejo podlago za rabo in vrednotenje gospodarsko-

ekonomskih in poslovnih virov; 

 sposobnost vrednotenja varnostnih razmer; 

 sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta;  

 sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami; 

 sposobnost hitrega prilagajanja novim okoljem; 

 poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemov; 

 sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja; 

 sposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod; 

 sposobnost prepoznavanja in vrednotenja etičnih vprašanj. 

 

Predmetno specifične kompetence diplomanta: 

 razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni 

situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na 

področju varnosti in zaščite družbe; 



 izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja 

varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem 

kontekstu; 

 poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in 

poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji; 

 sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe 

v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in 

njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; 

 upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med 

različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno 

zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju; 

 razumevanje splošne strukture in interpretacij temeljnih varnostno zaščitnih disciplin 

ter povezanosti med njenimi poddisciplinami. 

 

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV  

 

Diplomanti Varnostnega menedžmenta se bodo lahko zaposlili tako v gospodarstvu kot 

negospodarstvu. Program namreč ne pokriva zgolj s tistim, kar razumemo pod besedo varnost 

v ožjem pomenu besede, temveč je zasnovan veliko širše. Direktorji in vodje projektov na 

področju varovanja ugotavljajo, da jim določenih  znanj primanjkuje, zato vedno bolj pogosto 

iščejo med potencialnimi zaposlenimi ljudi s kompetencami, še zlasti na področju trženja, 

ekonomike, prava vključno z ljudmi, ki obvladajo jezike in so sposobni delovati v 

mednarodnem okolju. 

 

Podjetja s področja varovanja, potrebujejo strokovnjake, ki bodo sposobni oblikovati storitve 

(produkte), poskrbeti za njihovo ekonomsko učinkovitost, oblikovati produkte skladno z 

zakonodajo, jih učinkovito tržiti, bodo sposobni spremljati trende in jih vgrajevati v obstoječe 

storitve (produkte), skrbeti in spremljati zadovoljstvo zaposlenih in klientov ipd. Podobno kot 

ugotavljajo številni strokovnjaki z različnih tehničnih področij, potrebujejo želeni kadri širša 

t.i. mehka znanja s področja managementa. Prav program Varnostni management zapolnjuje 

to vrzel v obstoječih izobraževalnih programih, saj ponuja skupek vseh prej omenjenih znanj 

– varnostnih, pravnih in ekonomskih znaj. Programa Varnostni management je zasnovan v 

skladu s pričakovanji in potrebami delodajalcev (deležnikov) in v skladu z obstoječimi trendi 

v EU. 

 

 

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE 

 

Diplomant programa Varnostni menedžment pridobi 180 KT in lahko nadaljuje študij na 

drugi bolonjski stopnji ustreznih smeri. Med drugim ima možnost nadaljevanja izobraževanja 

na drugi bolonjski stopnji tudi na FKPV, in sicer na programih Komerciala II (2 diferencialna 

izpita) in Turizem II (2 diferencialna izpita) in Poslovna informatika II (2 diferencialna 

izpita).  

 

 

 

 

 



MEDNARODNA PRIMERJAVA 

 

Mednarodna primerjava s tremi sorodnimi programi s podobnimi študijskimi vsebinami, cilji 

ter kompetencami, ki jih študentje pridobijo tekom študija, je pokazala, da so koncepti 

primerjanih programov zelo podobni in da se program Varnostni menedžment naše fakultete 

od primerjanih tujih ne razlikuje bolj kot se primerjani tudi med sabo. 

 

Dodiplomski študijski program Varnostni menedžment se od primerjanih tujih programov 

delno razlikuje v modularni opredelitvi zaključka študija. Predvsem v tem, da je šolanje 

mogoče zaključiti na dva načina, in sicer z diplomo ali diplomskima izpitoma, kar študentom 

še bolj omogoča fleksibilnost študija. Če upoštevamo možnost izbire modulov, je izbirnost 

primerljiva s primerjanimi programi. 

 

Primerjani programi so iz Finske, Nizozemske in Nemčije, kot je razvidno iz spodnje tabele. 

Visokošolski 

strokovni 
Prva Security Management Laurea University, Finska 

Visokošolski 

strokovni 
Prva 

BBA Safety and Security 

Management Studies 

The Hague Univeristy of Applied 

Sciences Safety and Security 

Management Studies, 

Nizozemska 

Visokošolski 

strokovni 
Prva Sicherheitsmanagement 

Hochschule für Wirtschaft und 

Recht Berlin, Nemčija  

 

 

ŠOLNINA 

Šolnina za letnik znaša 1.940,00 evrov. Študenti jo lahko poravnajo v enkratnem znesku, pri 

čemer se jim prizna popust v višini 80 eur, ali pa plačilo razdelijo na največ 11 obrokov 

(1+10).  

 

Poleg vpisnine, izvajanja študijskih programov, opravljanja izpitov in uporabe knjižnice 

FKPV vključuje šolnina za dodiplomski in magistrski študij tudi osnovno študijsko gradivo, 

ki ga študenti dobijo ob začetku predavanj pri vsakem predmetu. 

 

 

 


