
PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA OBRAMBOSLOVJE IN VARNOSTNE 
ŠTUDIJE 

Osnovni podatki 
Ime programa Obramboslovje in varnostne študije 

Lastnosti programa  

Vrsta magistrski 

Stopnja druga stopnja 

KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 

bolonjska stopnja) (17003) 

ISCED • družbene vede (31) 

KLASIUS-P • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje neopredeljeno) (3130) 

KLASIUS-P-16 • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (0312) 

Frascati • Družboslovne vede (5) 

Raven SOK Raven SOK 8 

Raven EOK Raven EOK 7 

Raven EOVK Druga stopnja 

Področja/moduli/smeri • Ni členitve (študijski program) 

Članice Univerze v 

Ljubljani 

• Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Trajanje (leta) 2 

Število KT na letnik 60 

Načini izvajanja študija redni, izredni 

Temeljni cilji programa 
Cilj programa je usposobiti študente za strokovno varnostno in obrambno analitično ter praktično delovanje v okviru 

sistema nacionalne varnosti, mednarodnih varnostnih organizacij in drugod, kjer je pomemben vidik varnosti (npr. v 

delu zasebne varnostne dejavnosti, nevladne dejavnosti, kjer so izpostavljeni obrambni in varnostni problemi, in v delu 

gospodarstva). Predmeti na programu Obramboslovja in varnostnih študij s svojimi učnimi izidi prispevajo k 

uresničevanju tega cilja. Program nadgrajuje znanje študentov iz prve stopnje (program Obramboslovje) s 

poglobljenimi teoretičnimi znanji s področja varnostnih študij in politik ter specifičnimi konkretnejšimi znanji o 

različnih grožnjah varnosti in načinih zoperstavljanja tem grožnjam. Diplomanti drugih študijskih programov pa 

pridobijo paket splošnih in konkretnih znanj, ki jim bodo prav tako omogočila analitično in praktično delovanje na 

področju zagotavljanja sodobne varnosti ter obrambe. 

Splošne kompetence (učni izidi) 
1. Analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih problemov, svetovanje o raznovrstnih trendih 

družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju konkretnega 

problema, sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj), 2. Uporaba raznih raziskovalnih metod in 

tehnik na področju obramboslovja, 3. Poznavanje groženj varnosti, 4. Poznavanje institucionalnega varnostnega okolja 

(široko, kritično in reflektivno razumevanje delovanja vojaške organizacije in civilnih varnostnih struktur, norm, 

institucij, dinamike razvoja mednarodne in nacionalne varnosti), 5. Komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, 

javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja), 6. 

Timsko in skupinsko delo (pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje 



dogovorjene vloge v okviru tima in skupine), 7. Strokovnost (razčlenjevanje, določitev zaporedja, usklajevanje delovnih 

nalog ter izbira metod in načinov dela v skladu s standardi stroke), 8. Reševanje konfliktov (obvladovanje, upravljanje 

in mediacija konfliktov), 9. Obvladovanje sprememb (prilagodljivo delovanje v vseh družbenih okoljih, v različnih 

varnostnih podsistemih, pri sodelovanju s tujino, interdisciplinarno delovanje), 10. Znanje tujih jezikov ter uporaba 

strokovne obramboslovne slovenske in angleške terminologije, 11. Kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost pri 

reševanju ključnih varnostnih problemov sodobne družbe, 12. Poznavanje vloge vodenja in menedžmenta na področju 

nacionalne in mednarodne varnosti (poznavanje vloge strateškega, političnega, ekonomskega, protiterorističnega ipd. 

vodenja in menedžmenta, kar se pridobi skozi različne predmete). 

Predmetno-specifične kompetence (učni izidi) 
- poznavanje groženj varnosti in sodobnega varnostnega okolja. - sposobnost analiziranja in vrednotenja ogrožanja 

nacionalne in mednarodne varnosti. - sposobnost identificiranja in reševanja sodobnih varnostnih problemov ter - 

sposobnost predvidevanja varnostnih pojavov in sposobnost varnostnega načrtovanja. - Poznavanje ključnih 

tradicionalnih in netradicionalnih varnostnih teorij in sposobnost njihove aplikacije na konkretne varnostne probleme. 

- Uporaba teorije in metodologije pri proučevanju in analiziranju varnostnih pojavov. - Oblikovanje raziskovalne zamisli 

in izdelava raziskovalnega načrta. 56 - Kritično analitično delo in sposobnost sinteze na varnostnoobrambnem 

področju. - Poznavanje palete raziskovalnih pristopov, metod in empiričnega raziskovanja, seznanitev z rezultati 

ključnih obramboslovnih raziskav v zadnjem obdobju, pridobivanje raziskovalnih veščin in priprava koncepta 

magistrskega dela. - Razumevanje temeljnih teoretičnih in prakseoloških konceptov na področju vojaške in državne 

strategije; analiza vojaških in državni(ški)h strategij izbranih držav; odločanje (predlaganje) glede uporabe primerne 

strategije v sodobni mednarodni skupnosti na primeru izbranih držav (oblikovanje zamisli; aplikacija teorije v praksi). - 

Razumevanje delovanja izbranih subjektov mednarodnih odnosov (mednarodne organizacije, nevladne organizacije 

itd.) z vidika preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov. - Odločanje o primernosti uporabe konkretnih strategij 

in instrumentov za preprečevanje in reševanje oboroženih konfliktov. - Razumevanje pomena kulture pri uporabi 

različnih instrumentov za preprečevanje in reševanje oboroženih konfliktov. - Sposobnost analiziranja sodobnih 

družbenih konfliktov in poti za njihovo mirno reševanje. Zavedanje pomena miru in nenasilja v družbi. Argumentiranje 

mirnega reševanja sporov. - Sposobnost analiziranja in kritične ocene delovanja varnostnega sektorja. - Poznavanje, 

razumevanje in sposobnost interpretiranja terorističnih ciljev, terorističnega delovanja in pripadajočih posledic. 

Poznavanje in razumevanje načinov zoperstavljanja terorizmu na nacionalni in mednarodni ravni. Sposobnosti 

analiziranja in objektivnega ter kritičnega vrednotenja terorizma in protiterorizma. - Poznavanje in vrednotene ključnih 

dilem in problemov pri soočanju s teroristično ogroženostjo. - Obvladovanje primerjalne metodologije in analize ter 

sposobnost njene aplikacije na široki spekter obrambnovarnostnih problemov. Zmožnost vrednotenja na podlagi 

primerjalnih podobnosti in razlik na vzorcih proučevanja. Poznavanje in uporaba kvalitativne in kvantitativne 

primerjalne metode. Poznavanje obrambnih sistemov in politik tujih držav. - Poznavanje in razumevanje vojaških 

organizacij ter njihovih problemov in politik reševanja teh problemov. Uporaba teorij na praktičnih primerih. Presoja 

problemov in rešitev ter oblikovanje predlogov. - Razumevanje kompleksnih varnostnih razmer v Jugovzhodni Evropi 

(nasilni konflikti, organizirani kriminal, korupcija, ilegalne migracije, tihotapljenje, terorizem). Razumevanje procesov 

in institucij za zagotavljanje miru in varnosti v JVE. - Spoznavanje hevristike soočanja s kibernetskimi grožnjami, 

sposobnost metodološko korektnega merjenja kibernetske moči, analitično preučevanje kibernetskih politik državnih 

in nedržavnih akterjev, ugotavljanje ključnih dejavnikov kibernetskega prostora. - Razumevanje temeljnih teoretičnih 

in prakseoloških konceptov na področju vojaških operacij; analiza vojaških operacij izbranih držav; spoznavanje 

štabnega (medvejnega) načrtovanja vojaških operacij. - Poznavanje koncepta razoroževanja in uravnavanja 

oboroževanja, razumevanje obstoječih pogodb in režimov, sposobnost vrednotenja in ocenjevanja varnostnih situacij z 

vidika potencialnega razoroževanja in uravnavanja oboroževanja. - Razumevanje procesov na področju upravljanja z 

obrambnimi viri na splošno in še posebej na področju finančnih in materialnih sredstev. Poznavanje konceptov, kot so 

obrambni izdatki, obrambna industrija, trgovina z orožjem in ekonomika vojne. 57 - Sposobnost razumevanja procesov 

na področju upravljanja človeških virov v vojski, razumevanje logike delovanja trga delovne sile. Poznavanje konceptov, 

kot so trg (vojaške) delovne sile, poklicna izbira in popolnjevanje oboroženih sil. - Poznavanje, razumevanje in 

sposobnost interpretiranja groženj kritični infrastrukturi. Poznavanje in razumevanje kritične infrastrukture in zaščite 

kritične infrastrukture. Poznavanje in vrednotenje ključnih dilem in problemov pri zaščiti kritične infrastrukture. - 

Razumevanje delovanja varnostnih institucij in procesov za zagotavljanje varnosti v Evropi. Analiza delovanja misij in 

operacij evropskih varnostnih institucij. Vrednotenje njihove učinkovitosti. - Razumevanje vzrokov za vojne. Kritično 

razmišljanje o odpravi vojne. - Razumevanje in poznavanje vojaške in obrambne diplomacije. - Razumevanje vojaške 

logistike v sodobnih obrambnih sistemih. - Študenti se bodo naučili praktičnega dela, razumevanja in poznavanja 



delovanja sistema nacionalne varnosti in posameznih struktur, delovnega procesa, načinov praktične uporabe 

pridobljenih znanj. - Sposobnost razumevanja geografskega prostora in interpretiranja vojaških spopadov. - 

Sposobnost uporabe temeljnih konceptov v strokovnem diskurzu. - Razvijanje sposobnosti ustne in pisne komunikacije 

ter osnovnih raziskovalnih spretnosti. - Sposobnost ustne in pisne komunikacije v angleškem jeziku. - Uveljavljanje 

znanj v praksi, poznavanje prihodnjega potencialnega delovnega okolja, poročevalske sposobnosti, iniciativnost, 

ustvarjalnost in komunikativnost. - Vpogled v delovanje nacionalnih in mednarodnih institucij v praksi (ekskurzije). - 

Sposobnost prepoznave in reševanja problemov v organizacijah, sposobnost javnega nastopanja. - Sposobnost javnega 

argumentiranja (npr. zagovarjanja primernosti uporabe izbranega pristopa v preprečevanju in reševanju oboroženih 

konfliktov). Predmetno specifične kompetence diplomanta so vezane na vsebino, oblike dela, metode poučevanja ter 

študijske rezultate pri posameznem predmetu in so v večji meri razvidne iz učnih načrtov predmetov, ki so priloga tej 

vlogi. 

Pogoji za vpis 
V magistrski študijski program Obramboslovje in varnostne študije se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program 

najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, iz katerega koli strokovnega področja oz. 

kandidati iz vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali 

tujini. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju (povprečna ocena). 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program 
V okviru študijskega programa je možno priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki ga je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in 

druge ustrezne listine oz. dokazila. Priznavanje poteka skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717, Merili za prehode med študijskimi programi: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/94 ter Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja in spretnosti: http://www.uni- 72 

lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravil niki/2013071116244099/. 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Načini ocenjevanja 
Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. 

Pogoji za napredovanje po programu 
Napredovanje v višji letnik je mogoče z opravljenimi vsaj 54 kreditnimi točkami tekočega letnika (brez posebne 

prošnje). V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL), pa se lahko na podlagi odobrene prošnje, vpišejo v višji 

letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 48 kreditnih točk tekočega letnika. 

Pogoji za prehajanje med programi 
Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavni zakoni in predpisi za to področje. O prehodu se odloča na podlagi 

prijave, pisne prošnje študenta, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih na dotedanjem študiju ter potrjenih 

učnih načrtov predmetov, pri čemer se upoštevajo naslednja merila: - izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program, 

- število razpoložljivih vpisnih mest, - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, ki ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc; - da gre za kandidate, ki prehajajo iz študijskega programa, iz katerega 

se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (KT) 

iz študijskega programa, iz katerega prehajajo in se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa; 

Skladno z organizacijskimi pravili oz. ustreznimi pravilniki o tem odloča prodekan za študijsko področje. 

Pogoji za dokončanje študija 
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih 

obveznosti. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje 
Program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE


Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški) 
• magister obramboslovja  

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski) 
• magistrica obramboslovja 

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava) 
• mag. obr. 



PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA S PREDVIDENIMI NOSILKAMI IN NOSILCI PREDMETOV 

 

1. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 4028 Varnostne študije in 

varnostna politika 

Anton 

Grizold 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 4029 Varnostni sektor in družba Ljubica 

Jelušič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

3. 4027 Varnostna in obrambna 

politika EU 

Jelena 

Juvan 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 3943 Obrambna ekonomika Erik Kopač 30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

5. 4013 Teorija strategije Rok 

Zupančič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

6. IPP Izbirni predmet programa  30 30 0 0 0 120 180 6 Letni da 

7. IPP Izbirni predmet programa  30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

8. IPP Izbirni predmet programa  30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

9. IPP Izbirni predmet programa  30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

10. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

 Skupno 300 210 0 0 0 1290 1800 60  

2. letnik 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 



1. 3976 Raziskovalni seminar Marjan 

Malešič 

30 30 0 0 0 120 180 6 Zimski ne 

2. 4017 Terorizem in protiteroristični 

ukrepi 

Iztok Prezelj 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

3. 3847 Analiza sodobnih konfliktov Maja Garb 30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski ne 

4. 4006 Strokovna praksa Jelena Juvan 15 0 0 0 120 45 180 6 Zimski ne 

5. ZIP Zunanji izbirni predmet  30 15 0 0 0 135 180 6 Zimski da 

6. 3904 Magistrsko delo Maja Garb 0 0 0 0 0 900 900 30 Letni ne 

 Skupno 135 75 0 0 120 1470 1800 60  

Izbirni predmeti programa 
 Kontaktne ure  

 Šifra Ime Nosilci Predavanja Seminarji Vaje Klinične 

vaje 

Druge obl. 

štud. 

Samostojno 

delo 

Ure 

skupaj 

ECTS Semestri Izbiren 

1. 3968 Primerjalni obrambni sistemi Iztok Prezelj 30 30 0 0 0 120 180 6 Letni da 

2. 4026 Varnost v jugovzhodni Evropi Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

3. 3871 Geopolitika Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

4. 3844 Aktualni problemi vojaških 

organizacij 

Maja Garb 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

5. 4021 Upravljanje obrambnih virov Erik Kopač 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

6. 3886 Kibernetska varnost Uroš Svete 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

7. 3850 Antropologija vojne Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

8. 3890 Kritična infrastruktura Iztok Prezelj 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

9. 3920 Mednarodne operacije in misije Ljubica 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 



Jelušič 

10. 3955 Politika uravnavanja 

oboroževanja in razoroževanja 

Anton 

Bebler 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

11. 3964 Preprečevanje in reševanje 

oboroženih konfliktov 

Rok 

Zupančič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

12. 4012 Teorija operatike Uroš Svete 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

13. 4032 Vojaška diplomacija Milan 

Jazbec 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

14. 3034 Vojaška zgodovina Slovenije in 

Slovencev 

Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

15. 3934 Mirovne študije Ljubica 

Jelušič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

16. 3947 Okoljska varnost Marjan 

Malešič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

17. 4022 Upravljanje s človeškimi viri v 

vojski 

Erik Kopač 30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

18. 4033 Vojaška logistika Vladimir 

Prebilič 

30 15 0 0 0 135 180 6 Letni da 

19. 4045 Prostorska informatika Dušan 

Petrovič 

30 0 30 0 0 120 180 6 Letni, 

Zimski 

da 

 Skupno 570 285 30 0 0 2535 3420 114  

Vsako leto se lahko razpiše največ 6 predmetov 



 


