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Narava ima 
vedno prav
Aprila sem prevzel delovno mesto 
direktorja Visoke šole za varstvo okolja. 
V svojem mandatu se bom trudil, 
da bo postala še boljša. Zavzemal 
sem bom, da bodo pod vodstvom 
senata in dekana prenovljeni študijski 
programi, dodatno dopolnjeni s 
tehniškimi vsebinami, kot so denimo 
ekodizajn, osnove tehnologij ter 
podpornimi znanji, ki bodo našim 
diplomantom omogočila, da tehnična 
znanja pretvorijo v komercialni 
uspeh (npr. inženirska ekonomika, 
planiranje in vodenje projektov). 
Naš najpomembnejši cilj morajo biti 
diplomanti, ki so dobro pripravljeni 
za neusmiljen trg dela in lahko 
zaposljivi. Želim si, da bodo naši 
diplomanti reševali pomembne 
okoljske izzive ali uspeli v poslovnem 
svetu z okolju prijaznimi podjetniškimi 
idejami. Drugi najpomembnejši 
dolgoročni cilj je povečanje  razvojno-
raziskovalnih aktivnosti na šoli in s tem 
povezanih rezultatov – prihodkov od 
raziskovalnih in industrijskih projektov 
ter objav v vrhunskih znanstvenih 
revijah. Posodobiti je potrebno 
laboratorijsko opremo in povečati 
delež na šoli raziskovalno aktivnih 
sodelavcev. Poleg tega mora šola 
delovati tudi družbeno odgovorno. 
Sodelovali bomo na dogodkih ali 
organizirali dogodke na področju 
okoljevarstva, ki bodo namenjeni 
tudi širši javnosti. In nenazadnje, z 
namenom, da vse deležnike bolje 
obveščamo o novostih na naši šoli 
in ostanemo s svojimi zunanjimi 
sodelavci povezani tudi v mesecih, ko 
pri nas ne opravljamo pedagoška dela, 

smo pričeli izdajati obVeŠčeValO, ki ga 
nameravamo izdajati štirikrat letno. 
Upam, da ga boste z veseljem prebirali.

Dragi sodelavci in študentje! V 
številnih panogah je mogoče zaslužiti 
plačo, vendar je še toliko večje 
zadovoljstvo delati z zavedanjem, 

da s svojim delom pripevamo k lepši 
prihodnosti za naš planet in skrbimo 
za to, da bodo naši zanamci na njem 
živeli lepše. Kajti, kot pravi naš slogan: 
»Narava ima vedno prav«.
                                                                                                               
— doc. dr. Gašper Gantar

IZPOSTAVLJENO
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DOGODKI

\\  12.–14. 5. se je v organizaciji 
Študentskega sveta VŠVO zgodil 
Študentski vikend v Bohinju. 
Študenti so se sprehajali ob Blejskem 
jezeru, veslali na Bohinjskem jezeru in 
se zabavali v hostlu pod Voglom.

\\  18. 5. smo v sodelovanju z Društvom 
za boj proti raku pripravili delavnico 
za samopregledovanje dojk, mod 
in kože, vodila jo je zdravnica Urška 
Kladnik (prireditev v sklopu Tedna 
vseživljenjskega učenja).

\\  18. 5. smo ob izidu knjige našega 
predavatelja dr. Petra Skoberneta 
Skriti biseri Slovenije v razstavišču 
Gaudeamus otvorili fotografsko 
razstavo z istim naslovom. Fotografije 
manj znanih znamenitosti Slovenije 
si je ogledalo že veliko obiskovalcev 
(prireditev v sklopu Tedna 
vseživljenjskega učenja).

\\  19. 5. se je VŠVO predstavila na 
otvoritvenem dogodku Tedna 
vseživljenjskega učenja 2017, kjer 
so naši študenti pod mentorstvom 
dr. Lucije Kolar predstavili modele 
zelenih inovativnih rešitev urbanega 
ozelenjevanja, ki so jih razvili v okviru 
projekta Gracilis.

\\  23.–25. 5.  smo sodelovali na Sejmu 
akademske knjige Liber.Ac na 
Foersterjevem vrtu ob Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Predstavili smo se s 
stojnico z našimi knjižnimi izdajami. Ob 
sejmu vedno poteka tudi spremljevalni 
program (več na http://www.ff.uni-lj.si/
knjige/Liberac/Liberac_2017).

\\  24. 5. je evropski dan parkov, 
ki smo ga obeležili s strokovno 
vodenim ogledom velenjskega 
mestnega parka, ki ga je pripravila 
naša predavateljica in krajinska 
arhitektka Saša Piano (prireditev 
v sklopu Tedna vseživljenjskega 
učenja).

\\  15. 6. smo se na Šoli za hortikulturo 
in vizualne umetnosti Celje udeležili 
skupne zaključne prireditve 
sodelujočih inštitucij v Tednu 
vseživljenjskega učenja, kjer je 
navzoče navdušil naš diplomant 
Boštjan Deberšek s svojo 
navdihujočo zgodbo. 

Študenti na Bohinjskem jezeru

Odprtje razstave Skriti biseri Slovenije

V Sončnem parku Boštjan Deberšek na zaključku TVU
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\\  6. 4. \\ Gostujoči predavatelj pri predmetu Razvoj in 
urejanje podeželja, dr. Ivan Šulc z Univerze v Zagrebu, je 
izvedel predavanje z naslovom Physiognomic impacts of 
tourism in Croatia – the case of south Dalmatia. 

\\  29. 5. \\ Obisk Oddelka za geografijo Univerze v Zagrebu. 
\\  30. 6. \\ Študij v okviru programa Erasmus+ je pri nas zaključil 

študent Raimo Gennaro z Univerze Federico II v Neaplju (Italija). 

\\  31. 5. \\ Študentka Eva Skrbinšek je opravila del študija 
in praktično usposabljanje na Univerzi v Akureyriju na 
Islandiji.

\\  12.–16. 6. \\ Nosilec predmetov Matematika in Statistika 
doc. dr. Kristijan Breznik, je v okviru ERASMUS+ poučeval  
na Univerzi Federico II v Neaplju.

\\  10. 9. \\ Študentka Mateja Kolar je v Romuniji zaključila 
praktično 
usposabljanje v 
organizaciji WWF 
Romania.

\\  10. 9. \\ Študentka 
Mateja Cvek je 
zaključila praktično 
usposabljanje na 
Norveškem, na 
Univerzi za uporabne 
znanosti v Hedmarku.

\\  27. 6. smo skupaj s Šolo za rudarstvo 
in varstvo okolja Šolskega centra 
Velenje in Andragoškim zavodom 
Ljudska univerza Velenje organizirali 
predavanje Dom brez odpadkov, kjer 
nam je članica društva Ekologi brez 
meja in gibanja Zero Waste Katja Sreš 
predstavila praktične nasvete o tem, 
kako lahko vsak posameznik zmanjša 
količino odpadkov.

\\  26. 7. so se v organizaciji Mestne občine 
Velenje začele delavnice za vključitev 
v platformo Organicity, namenjeno 
razvoju in testiranju rešitev ter storitev 
»pametnih mest«. VŠVO se je vključila v 
projekt s pregledom odprtih podatkov, 
ki jih lahko ponudimo.

\\  1.–10. 8. je na severni strani 
Velenjskega jezera potekal 15. ZLET, 
nacionalni Skavtski jamboree, v 
organizaciji Zveze tabornikov Slovenije. 
Tabornike smo gostili tudi na VŠVO, 
kjer so potekale nekatere od številnih 
delavnic. Med glavnimi organizatorji 
ZLETa je bila naša sodelavka Saša 
Zagode Burič.

\\  6. 9. se je na Lubeli pri Velenju sestal 
Akademski zbor na 14. seji, na kateri 
so člani obravnavali Samoevalvacijsko 

poročilo, direktor doc. dr. Gašper 
Gantar jih je seznanil z nekaterimi 
novostmi v poslovanju, dekan izr. prof. 
dr. Boštjan Pokorny pa s potekom in 
oceno pedagoškega dela. Akademski 
zbor se je končal s prijetnim druženjem 
ob zelo pohvaljenem divjačinskem 
golažu, ki so ga pripravili lovci LD Škale.

\\  29. 9. je v organizaciji Regijskega 
študijskega središča iz Celja 
potekala tradicionalna prireditev 
Dan raziskovalcev, kjer se je VŠVO 
predstavila s stojnico na temo Skrita 
voda. Obiskovalce smo presenetili 
s podatki, koliko vode dejansko 
porabimo, ne da bi se tega zavedali. 
Za proizvodnjo vsakega proizvoda, 
ki ga uporabljamo v vsakodnevnem 
življenju, so potrebne velike količine 

vode. Predstavitev je pripravila 
študentka Doris Einfalt, ki je opozorila 
na t. i. virtualno vodo in na načine, 
kako zmanjšati njeno porabo.

Dan raziskovalcev

Akademski zbor na Lubeli

Raimo Gennaro in mag. Andrejka Mevc Študentska soba Mateje Kolar 
v Romuniji

MEDNARODNO
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\\ 15. 5. \\ Gostujoče predavanje dr. Tanje 
Selič Kurinčič pri predmetu Človek in 
okolje z naslovom Okolje, živali in ljudje 
– izvor patogenih mikroorganizmov ter 
pojav nalezljivih bolezni pri človeku. 

\\ 31. 5. \\ Predstavitve projektnih nalog 
pri predmetu Okoljska komunikacija 
na temo Komunikacijski načrti za 
posege v srednjem toku Pake.

\\ 1. 6. \\ Predstavitve projektnih nalog 
pri predmetu Okoljski tehnološki 
projekti – primeri dobre prakse na 
temo Razvoj podeželja.  

Krklec K., Domínguez-Villar D., Braucher 
R., Perica D., Mrak I.,  Aster T., 2017. 
Morphometric comparison of 
weathering features on side by side 
carbonate rock surfaces with different 
exposure ages – A case from the 
Croatian coast. Quaternary International, 
doi: 10.1016/j.quaint.2017.04.01. 
Kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2).

Šrot V., Bussmann B., Salzberger U., 
Deuschle J., Watanabe M., Pokorny B.,  
Jelenko Turinek I., Mark A.F., Van Aken P., 
2017. Magnesium-assisted continuous 
growth of strongly iron-enriched 
incisors. ACS Nano, 11(1):239-248, doi: 
10.1021/acsnano.6b05297. Kategorija: 
1A1 (Z, A’’, A’, A1/2).

Flajšman K., Jerina K., Pokorny B., 2017. 
Age-related effects of body mass on 
fertility and litter size in roe deer. PLoS 
One, 12(4):175579, doi: 10.1371/journal.
pone.0175579. Kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2).

Flajšman K., Pokorny B., Chirichella R., 
Bottero E., Mattioli L., Apollonio M., 2017. 
I can produce more offspring as you can 
imagine: first records on exceptionally 
large litters in roe deer in central/
southern Europe. European Journal of 
Wildlife Research, doi: 10.1007/s10344-
017-1102-9. Kategorija: 1A2 (Z, A1/2).

Pokorny B., Flajšman K., Centore L., Krope 
S., Šprem N., 2017. Border fence: a 

new ecological obstacle for wildlife 
in Southeast Europe. European 
Journal of Wildlife Research, 63(1):1-
6, doi: 10.1007/s10344-016-1074-1. 
Kategorija: 1A2 (Z, A1/2).

Špur N., Pokorny B., Šorgo A., 2017. 
Public willingness to participate 
in actions for crow management. 
Wildlife Research, doi: 10.1071/
WR17004. Kategorija: 1A2 (Z, A1/2).

Apollonio M., Belkin V.V., Borkowski J., 
Borodin O.I., Borowik T., Cagnacci F., 
Danilkin A.A., Danilov P.I., Faybich 
A., Ferretti F., Pokorny B., et al., 
2017. Challenges and science-based 
implications for modern management 
and conservation of European 
ungulate populations. Mammal 
Research, 62(3):209-217, doi: 10.1007/
s13364-017-0321-5. Kategorija: 1A4 (Z).

Flajšman K., Pokorny B., 2017. Kaj vemo 
o razmnoževalnem potencialu srnjadi 
v Sloveniji? Lovec , 100(1):10-14.

Potočnik H., Pokorny B., Flajšman 
K., Majić Skrbinšek A., Kos I., 2017. 
Spremljanje (monitoring) šakala v 
Sloveniji. Lovec , 100(2):71-78. 

\\  26.–29. 6. se je doc. dr. Natalija 
Špeh v Zadru udeležila mednarodne 
konference Človek in kras. 

 Glavne teme konference pod 
pokroviteljstvom UNESCa so bile 
kraška morfologija, kraška hidrologija 
in varstvo voda, jame, varovanje 
kraških območij, življenje na krasu 
(kultura, kmetijstvo itd.). VŠVO se 
je predstavila s predavanjem »The 
landuse potentials of contact carst area 
– example of Zaloka Valley, Slovenia« 
v soavtorstvu dr. Petra Skoberneta, 
dr. Irene Mrak in dr. Natalije Špeh. 
Prispevek s konference bo objavljen v 
znanstveni publikaciji Geoadria.

\\  22.–25. 8. je v Montpellieru (Francija) 
potekal 33. Kongres mednarodne 
zveze raziskovalcev divjadi (33rd 
International Union of Game 
Biologist Congress), na katerem 
je bilo predstavljenih več kot 500 
prispevkov s področij biologije 
prostoživečih živali, upravljanja 
populacij, medvrstnih odnosov, 
naravovarstva itd. Dr. Boštjan 
Pokorny je v soavtorstvu s kolegi s/
iz Hrvaške, Italije in Slovenije (dr. 
Srečko Felix Krope, Katarina Flajšman) 
izvedel predavanje z naslovom »A 
razor-wired border fence as a threat 
for wildlife in Southeast Europe«, v 
katerem so predstavili vpliv ograj 
ob slovensko-hrvaški in madžarsko-
hrvaški meji na smrtnost prostoživečih 
živali (prispevki so dostopni na 

ŠTUDIJSKO

ZNANSTVENO 
RAZISKOVALNO

OBJAVLJENI 
ZNANSTVENI
ČLANKI

OBJAVLJENI 
STROKOVNI
ČLANKI

KONFERENCE, 
KONGRESI, 
SIMPOZIJI
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http://iugb2017.com/wp-content/
uploads/2017/08/abstract-book-final-
version.pdf ).  

\\  7. 9. je dr. Boštjan Pokorny na konferenci 
upravljavcev parkljaste divjadi (Deer 
Management Conference) v Ashorn Hillu 
(Birmingham, Anglija) izvedel vabljeno 
predavanje z naslovom »Wild boar in 
Europe and Slovenia: situation, ecosystem 
services and main management issues«, v 
katerem je predstavil divjega prašiča kot 
ključno vrsto oz. ekološkega inženirja v 
kopenskih ekosistemih, vplive vrste na 
okolje in družbo ter najpomembnejše 
izzive pri upravljanju populacij. 

\\  28. 9. je na Fakulteti za farmacijo 
Univerze v Ljubljani potekal Tretji 
kongres Slovenskega toksikološkega 
društva (SloTOX) z naslovom 
Okoljska onesnažila in komunikacija 
tveganja. Obravnavane teme: usoda 
in problematika učinkovin, ostalih 
onesnažil in njihovih mešanic v 
okolju, glifosfat pod drobnogledom 
ter komunikacija tveganja – pomen 
ustreznosti in pravočasnosti dajanja 
mnenj in informacij. Dr. Lucija Kolar je 
kot mentorica predstavila raziskavo, ki 
jo je v sklopu magistrskega dela izvedla 
naša študentka Nika Bizjak (soavtorica 
prispevka je bila tudi dr. Zlatka Bajc 
z Veterinarske fakultete Univerze v 
Ljubljani), in sicer so določali vsebnosti 
kovin v izbranih živilih (mleko, korenje, 
fižol) na območju širše Savinjske regije 
(več na:  http://www.tox.si/).

\\  4.–6. 10. je v Skopju (Makedonija) v 
počastitev 70. obletnice tamkajšnje 
Fakultete za gozdarstvo potekala 
mednarodna konferenca Sustainable 
forestry: facts or fiction? Dr. Boštjan 
Pokorny je predsedoval sekciji, 
namenjeni divjadi in upravljanju s 
populacijami, v sklopu katere je v 

soavtorstvu s kolegi z Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani  
(dr. Ivan Kos, dr. Hubert Potočnik) 
in Gozdarskega inštituta Slovenije 
(Katarina Flajšman) pripravil dve 
predavanji: »Management and 
research of free-ranging ungulates in 
Slovenia: basic principles, challenges 
and perspectives« in »The establishment 
of national monitoring of the 
expanding species, Golden jackal, in 
Slovenia« (več na http://www.sf.ukim.
edu.mk/UKiM_FoF_70_years.htm). 

\\  12. 10. je dr. Boštjan Pokorny 
na 1. Srbskem posvetovanju 
z mednarodno udeležbo o 
upravljanju in varstvu divjadi v 
Kraljevu (Srbija) izvedel vabljeno 
predavanje z naslovom »Management 
and research of red deer in Slovenia: 
situation, basic principles, challenges 
and perspectives«, v katerem je 
predstavil osnovne značilnosti 
navadnega jelena in upravljanja s 
populacijami te vrste v Sloveniji. Bil 
je tudi član programskega odbora 
posvetovanja, kar je zagotovilo še 
večjo prepoznavnost VŠVO. 

\\  1. 6. \\ zaključna predstavitev projekta 
Gracilis.  VŠVO je bila uspešna na 
razpisu Gracilis (Green answers climate 
change), ki  ga je razpisal Javni 
štipendijski sklad RS z Ministrstvom za 
izobraževanje in Evropskim socialnim 
skladom. Projekt se je ukvarjal z 
ozelenjevanjem urbanih središč, 
ozaveščanjem o pomenu ozelenjevanja, 
zelenimi inovativnimi rešitvami. 
Sodelovali so naši študenti Franciska 
Ladan, Jani Pagon, Elizabeta Salobir in 
Tom Kirič, vodila jih je dr. Lucija Kolar. 

Preučili so vpliv lokalne mikroklime 
in različnih substratov na rast rastlin v 
prototipu zelene strehe, izdelali lesena 
korita, inovativno zeleno kocko in 
zeleno zaveso. Svoje delo so predstavili 
na več javnih dogodkih, najodmevnejši 
pa je bil zaključni na VŠVO. Več na: 
www.gracilis.si. 

\\  28. 8. \\ Uspešno smo kandidirali 
na razpisu Lokalne akcijske skupine 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Z 
nosilnim partnerjem Andragoški zavod 
Ljudska univerza Velenje smo pridobili 
sredstva za izvedbo projekta na temo 
povečanje prehranske samooskrbe 
v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih 
poti. Rezultate bomo predstavljali pod 
akronimom Jejmo lokalno – tržne poti.

\\  Leto 2017 \\ VŠVO kot partnerska 
institucija Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, Gozdarskega 
inštituta Slovenije in Eurofins 
ERICo d.d.o. sodeluje pri izvajanju 
dveh projektov v sklopu ciljnega 
raziskovalnega programa 
Zagotovimo.si hrano za jutri, ki ga 
sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS. 
V projektu »Določitev najustreznejših 
metod za ocenjevanje številčnosti 
prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in 
priprava podlag za njihovo vključitev 
v lovskoupravljavsko prakso«, ki ga 
vodi dr. Klemen Jerina (Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire) želimo razviti 
in v slovenski prostor vpeljati nove 
metode za ocenjevanje/določanje 
številčnosti parkljaste divjadi ter 
določiti razmnoževalni potencial samic 
srnjadi in divjih prašičev. V projektu 
»Prostorska razporeditev, številčnost, 
ocena populacijskih trendov in 
potencialno širjenje areala vrste zlati 
šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji«, ki ga 
vodi dr. Ivan Kos (Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za biologijo) pa želimo 
prispevati k boljšemu poznavanju 
šakala kot vrste prišleka v Sloveniji in 
razviti metodologijo sistematičnega 
monitoringa te vrste, ki jo bo možno 
implementirati tudi v vsakdanjo prakso 
upravljanja populacij. 

PROJEKTI

Zaključek projekta Gracilis



1/2017— 7

DIPLOMIRALI
26. 1. \\ Amadeja Obšteter Privošnik: 

Ekološka pridelava hrane in možnosti 
za njeno povečanje v izbranih 
občinah Savinjske regije (mentor: izr. 
prof. dr. Andrej Simončič)

9. 3. \\ Rok Novak: Primerjava vplivov 
prehranjevalnih navad vegana, 
 vegetarijanca in vsejeda na okolje 
(doc. dr. Barbara Lampič)

29. 3. \\ Maja Štefanec: Delovanje 
ekoremediacijskih sistemov ob 
Gajševskem jezeru (doc. dr. Cvetka 
Ribarič  Lasnik, dr. Nadja Romih)

29. 3. \\ Tatjana Kolar: Dopolnilne 
dejavnosti kot razvojna priložnost 
kmetij v občini Oplotnica (doc. dr. 
Barbara Lampič)

15. 5. \\ Matjaž Brežnik: Vakuumski 
transport pri zbiranju odpadkov (viš. 
pred. dr. Anton Gantar)

15. 5. \\ Monika Arčan: Validacija 
cianidov v bistrih vodah (prof. dr. 
Milenko Roš, Ksenija Bošnjak)

15. 5. \\ Mišel Gorenčič: Primerjava 
izračuna emisij iz cestnega prometa 
za mesto Maribor za leti 2010 in 2015 
po metodologiji COPERT (izr. prof. dr. 
Viktor Grilc, Suzana Prajnc)

15. 5. \\ Tjaša Satler: Kvaliteta odpadne 
sadre v Termoelektrarni Šoštanj in 
možnosti nadaljnje uporabe (izr. prof. 
dr. Viktor Grilc, Vesna Rebić)

15. 5. \\ Franci Poklič: Uspešnost 
sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški 
dolini (doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik,                       
dr. Boštjan Grabner)

18. 5. \\ Nina Erjavec: Energetsko 
varčna gradnja z uporabo 
geotermalne energije v stavbi (viš. 
pred. dr. Boris Salobir)

8. 6. \\ Anže Kopina: Varnost 
obiskovalcev v podzemnih jamah in 
vplivi jamskega turizma na jamski 
habitat ter na kakovost jamskega 
okolja (doc. dr. Marta Svetina Veder, 
Maks Petrič)

13. 6. \\ Samantha Veber: 
Inventarizacija poplav in 
protipoplavnih ukrepov z uporabo 
geografsko informacijskega sistema 
na območju spodnjega toka reke 
Savinje (pred. Blaž Barborič)

13. 6. \\ Jasmina Pegan: Pristopi 
ravnanja z gensko spremenjenimi 
organizmi (doc. dr. Martin Batič)

3. 7. \\ Luka Furlan: Razvojni prostorski 
potencial okolice Škalskega in 
Velenjskega jezera (doc. dr. Natalija 
Špeh)

3. 7. \\ Anja Krvina: Prodaja ekoloških 
pridelkov v Poljanski in Selški dolini 
ter možnosti njenega povečanja 

 (doc. dr. Barbara Lampič)
4. 7. \\ Lidija Gradišnik: Preizkus 

učinkovitosti enostavnih odvračalnih 
ukrepov za odvračanje sivih vran 
(Corvus cornix) s kmetijskih in 
urbanih površin (izr. prof. dr. Boštjan 
Pokorny)

12. 7. \\ Damir Tadić: Meerilne tehnike 
in zmanjševanje hrupa v proizvodni 
hali (izr. prof. dr. Nikola Holeček)

12. 7. \\ Rok Satler: Metodično 
zmanjševanje zvočne moči pralnega 
stroja (izr. prof. dr. Nikola Holeček)

17. 8. \\ Jernej Košir: Pomen gojitvenih 
revirjev in ribolova na način »ujemi 
in spusti« v Sloveniji (doc. dr. Nataša 
Smolar Žvanut)

28. 8. \\ Tomaž Mur: Stališče lovcev 
do morebitne doselitve evrazijskega 
risa v Poljansko dolino (doc. dr. Peter 
Skoberne)

11. 9. Matic Plazar: Prenova centrifuge 
na centralni čistilni napravi Šaleške 
doline (prof. dr. Milenko Roš, Alenka 
Štramcar)

11. 9. \\ Sabina Kokol: Odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske 
vode v Mestni občini Slovenj 
Gradec (prof. dr. Milenko Roš, Teja 
Račnik)

18. 9. \\ Eva Ravnjak: Mononatrijev 
glutaminat – (ne)pogrešljiv dodatek 
v prehrani mladih (pred. dr. Anja 
Bubik)

18. 9. \\ Mitja Laznik: Privzem kovin 
v različne sorte soje (Glycine max 
(L.) Merrill) (doc. dr. Cvetka Ribarič 
Lasnik, dr. Nadja Romih)

20. 9. \\ Neža Cestnik: Sonaravni 
razvoj turizma in rekreacije v 
Krajinskem parku ribnik Vrbje z 
zaledjem (izr. prof. dr. Irena Mrak)

20. 9. \\ Mateja Kotnik: Načrtovanje in 
izvedba učnih poti v naravi: primer 
krožne učne poti Rogla – Lovrenška 
jezera – Rogla (izr. prof. dr. Irena 
Mrak)

20. 9. \\ Tadeja Mlinšek: Telesne 
mase in ekonomske vrednosti 
parkljarjev, odvzetih v lovišču Dolič 
in v Pohorskem lovskoupravljavskem 
območju v obdobju 2006 – 2015 (izr. 
prof. dr. Boštjan Pokorny)

22. 9. \\ Ana Podlinšek: Priprava 
in karakterizacija adsorpcijskih 
materialov za odstranjevanje ionov 
težkih kovin iz voda (pred. dr. Goran 
Pipuš, dr. Aljoša Košak)

25. 9. \\ Tilen Vozelj: Obvladovanje 
odpadkov v poslovnem sistemu 
Premogovnika Velenje (doc. dr. 
Cvetka Ribarič Lasnik, Bojan Gajšek)

25. 9. \\ Franciska Ladan: Zelene 
strehe – analiza pilotnega 
primera in raziskava področja 
 ozelenjevanja v občini Velenje 
(doc. dr. Lucija Kolar, pred. dr. Anja 
Bubik)

25. 9. \\ Anja Štaher: Analiza 
učinkovitosti ločenega zbiranja 
komunalnih odpadkov na Koroškem 
(viš. pred. dr. Anton Gantar)

25. 9. \\ Jerica Drev: Analiza 
ugrezninskega območja 
Šaleške doline, s poudarkom na 
spremembah, nastalih v 21. stoletju 
(pred. Blaž Barborič)

20. 3. \\ Nika Bizjak: Vsebnost težkih 
kovin v mleku in zelenjavi (fižol in 
korenje) na treh območjih Savinjsko-
šaleške regije (doc. dr. Lucija Kolar, dr. 
Zlatka Bajc)

11. 9. \\ Gašper Princ: Analiza 
delovanja centralne čistilne naprave 
Trbovlje (prof. dr. Milenko Roš)

18. 9. \\ Domen Zalar: Primernost 
energetske obnove starega objekta 
(doc. dr. Franc Žerdin, viš. pred. dr. 
Boris Salobir)
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\\ 1. 4. \\ Mandat nastopil direktor doc. dr. Gašper Gantar.
\\ 10. 4. \\ Uspešno izvedena evalvacija izvajanja kakovosti 

ECHE listine na VŠVO. Dokument zagotavlja kakovost 
internacionalizacije in mednarodnega sodelovanja šole. 

\\ 15. 4. \\ Drugi mandat nastopil dekan izr. prof. dr. Boštjan 
Pokorny.

\\ 3. 7. \\ Sprejet nov cenik storitev in cenik pogodbenega 
dela  VŠVO za študijsko leto 2017/18 (http://www.vsvo.si/
študij/cenik/).

\\ 6. 9. \\ Sprejeta prenovljena Merila za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev Visoke šole za varstvo okolja 
(http://www.vsvo.si/predstavitev/habilitacije/).

\\ 6. 9. \\ Sprejet nov Pravilnik o mednarodni izmenjavi 
na Visoki šoli za varstvo okolja (http://www.vsvo.si/
predstavitev/pravilniki/).

\\ 10. 10. \\ Sprejet korigiran Statut VŠVO (http://www.vsvo.si/
predstavitev/pravilniki/).
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