
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA 
Trg mladosti 7, 3320 Velenje 
 
v študijskem letu 2017/2018 razpisuje naslednji magistrski študijski program druge stopnje: 
  
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJE 
 
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 
 
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) 
 
 

1. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
 
Vpisni pogoji 
 
V magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije se lahko vpiše: 
- kdor je zaključil študijski program prve stopnje s študijskih področij (1) izobraževalnih ved, 
(2) družbenih ved, (4) naravoslovnih ved, tehniških ved, (6) kmetijstva, gozdarstva, ribištva, 
veterinarstva, (5) zdravstva in sociale ter študijskega področja storitev (8), podpodročja 
varstvo okolja (85) v obsegu najmanj 180 kreditnih točk (ECTS). 
 
Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem iz prejšnjega stavka, 
naslovijo na študijsko komisijo prošnjo za vpis. Glede na usmeritev predhodnega študija, 
določi študijska komisija kandidatu dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 
kreditnih točk (ECTS), ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik študijskega 
programa Varstvo okolja in ekotehnologije druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko 
vpišejo tudi kandidati, ki so se izobraževali v tujini, skladno z zgoraj navedenimi pogoji. 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh pri 
diplomskem delu oz. se upošteva povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov. 
Povprečna ocena na zadnjem končanem študiju se vrednoti z 80 % točk, ocena diplomskega 
dela pa 20 % točk. 
 
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 
 
Študij bo organizacijsko in časovno prilagojen potrebam študentov. 
 
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Velenje 
 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 
 
- za slovenske državljane in tujce (iz EU): 
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2. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev: 

 
Za vpis v magistrski študijski program druge stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije morajo 
kandidati predložiti: 

- overjeno fotokopijo diplome oziroma potrdila o diplomiranju (v primeru, da diploma 
še ni bila izdana), 

- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna 
povprečna ocena na predhodnem študiju in ocena diplome.  

 
Diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Varstvo okolja 
in ekotehnologije zgoraj navedenih dokumentov ni potrebno predložiti. 
 
 

3. Postopki in roki za prijavo in vpis: 
 
Za vpis v magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije se kandidati prijavijo 
do 12. septembra 2017, in sicer na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava/.  
 
Podrobnejša navodila o vpisu bodo objavljena na spletnih straneh Visoke šole za varstvo 
okolja najkasneje do 23. 5. 2017. 
 
Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo možna prijava tudi 
po preteku prvega prijavnega roka.  
 
Visoka šola za varstvo okolja bo prosta vpisna mesta objavila na svojih spletnih straneh. 
 
Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu 
izbirnega postopka. 
 
Vpis v študijski program  
 
Vpis v študijski program bo potekal na Visoki šoli za varstvo okolja najkasneje do 30. 
septembra 2017, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega 
zavoda, pa najpozneje do 31. oktobra 2017.  
 
Sprejeti kandidati bodo prejeli vabila k vpisu in natančnejša navodila o postopku in točnih 
terminih vpisa, plačilu šolnine ter druge pomembne informacije glede vpisa in študija po 
pošti. 
 
 

4. Šolnina:  
 
Šolnina in prispevki za študij za študijsko leto 2017/2018 bodo določeni v ceniku Visoke šole 
za varstvo okolja, ki ga bo Upravni odbor VŠVO sprejel predvidoma v juniju 2017 in bo 
objavljen na spletni strani visoke šole. 
 
 
 



5. Dodatne informacije:  
 
Podrobnejše informacije o magistrskem študijskem programu, prijavi in vpisu bodo 
predstavljene na informativnih dneh za magistrski študij ter na spletni strani visoke šole. Prvi 
informativni dan bo organiziran v sredo, 1. 6. 2017, ob 16.00 uri, dodatni informativni dnevi 
pa bodo predvidoma v juliju in septembru (termini bodo objavljeni na spletni strani visoke 
šole). 
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