
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENIRSTVO 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 
 
 
ZDRAVSTVENA FAKULTETA 
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
 
Elektronski naslov: mihaela.petkovic@zf.uni-lj.si 
Spletna stran: http://www2.zf.uni-lj.si/si/ 

 
Informacije o študiju lahko kandidati dobijo po elektronski pošti in na spletni strani.          

 
Vrsta programa: Magistrski študijski program SANITARNO INŽENIRSTVO 
Trajanje študija: 1 leto, 60 kreditnih točk 
Način študija: redni  
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Študijski program: Povezava na  predstavitveni zbornik 
 
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše kdor je končal:  
a) univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo prve stopnje 
b) visokošolski strokovni ali štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno izobraževalni študijski program 

Sanitarno inženirstvo; štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno izobraževalni študijski program 
Sanitarno inženirstvo, potrjen leta 1993 in sprejet na podlagi Zakona o usmerjenem izobraževanju, ki 
se je izvajal od študijskega leta 1993/94 do študijskega leta 1995/96. V študijski program so se lahko 
vpisali diplomanti, ki so zaključili višješolski študijski program Sanitarno inženirstvo. Študentje vpisani v 
ta program so imeli, na podlagi 88. člena Zakona o visokem šolstvu, pravico zaključiti študij do 
30.09.2000 

c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten s 240 KT), če dodatno opravijo 
10 do 30 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih predmetov univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo (Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, 
Matematika, Kemija, Informatika, Statistika, Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, 
Osnove ekologije, Specialna biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena 
in ergonomija dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija, 
Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov, Upravni 
postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje, 
Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in 
tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov). 
Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posebej določi 
pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij 

mailto:mihaela.petkovic@zf.uni-lj.si
http://www2.zf.uni-lj.si/si/


 

  

d) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten s 180 KT), če kandidat dodatno 
opravi manjkajočih 60 KT (do skupnega nabora 240 KT) ter dodatnih 10 do 30 kreditnih točk iz nabora 
obveznih splošnih in obveznih strokovnih predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje 
Sanitarno inženirstvo (Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, Informatika, 
Statistika, Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove ekologije Specialna 
biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena in ergonomija dela, 
Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija, Sanitarno inženirstvo v 
izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov, Upravni postopek s sanitarnim in 
ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje, Ozračje in njegova 
onesnaženost, Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in 
odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov). Obveznosti se določijo 
glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna 
študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij 

e) visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij (180 KT), sprejet pred 11.6.2004, 
če kandidat dodatno opravi manjkajočih 60 KT do skupnega nabora 240 KT ter dodatnih 30 do 60 
kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih predmetov univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo (Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, 
Matematika, Kemija, Informatika, Statistika, Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, 
Osnove ekologije, Specialna biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena 
in ergonomija dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija, 
Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov, Upravni 
postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje, 
Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in 
tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov). 
Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej 
določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski 
študij.  

 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah 

od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v 

Sloveniji. 

Opomba: 

Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi obveznosti 

opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF nasloviti namero za 

opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so zaračunani 

v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto. Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate 

tako mogoč v študijskem letu 2022/2023. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

v primeru omejitve vpisa bodo: 

- kandidati iz točke a) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi stopnji 
- kandidati iz točke b) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi stopnji (80 %) in 

ocene diplomskega dela (20 %) 
- kandidati iz točke c), d) in e) izbrani na podlagi povprečne ocene izpitov na prvi stopnji in vseh ostalih 

izpitov, ki so pogoj za vpis. 
 
 



 

  

Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU:  

 Redni Izredni 

Sanitarno inženirstvo, 2 stopnje 20 0 

 

Minimalno število vpisanih študentov za izvedbo:  

 
 Redni Izredni 
Sanitarno inženirstvo, 2 stopnje 5        0 

 

 

Način prijave: 
Prijavo za vpis kandidat odda IZKLJUČNO SAMO preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava/.  
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka prijavnega roka. 
 
Vpis bo možen le za tiste, ki so predhodno oddali elektronsko prijavnico.  
 
 
K prijavi je potrebno priložiti: 

1. diplomanti Zdravstvene fakultete: visokošolski strokovni študijski program Sanitarno inženirstvo po 
»nebolonjskem« programu: 

-     originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
-     originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih na  
      dodiplomskem izobraževanju, 

 
2. diplomanti drugih visokošolskih organizacij: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih 
 

3. diplomanti v tujini: 
- kdor je končal enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini. O priznavanju enakovrednosti 

izobraževanj pred vpisom odloča Senat Zdravstvene fakultete. 
 
Kontaktna oseba za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je gospod Andrej 
Vrtačnik, elektronski naslov: andrej.vrtacnik@zf.uni-lj.si. 
 
Prijavni rok: do 1. avgusta 2021. 
 
 

K prijavi ni potrebno priložiti prilog: 
 
Študentom, ki so diplomirali po 1.1.2005 na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani, diplomske 
listine, priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih obveznostih na dodiplomskem študiju z 
izračunano povprečno oceno študija in oceno diplome, ni potrebno prilagati, ker bo visokošolski 
zavod podatke pridobil po uradni dolžnosti. 
 
 
Prijavni rok: do 6. septembra 2021 (študenti 4. letnika v študijskem letu 2020/2021 pošljejo prijave do 6. 
septembra in hkrati na Komisijo za magistrski študij prošnjo za možnost dopolnitve vloge – študij morajo 
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zaključiti do 15. septembra 2021). 
 
Rezultati in objava izbirnega postopka: 
  
Rezultati izbirnega postopka bodo znani 20. septembra 2021. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni po 
elektronski pošti. 
 
Vpis:  
Vpis bo možen do vključno 30. septembra 2021. Vpis bo potekal preko študentskega informacijskega 
sistema VIS na naši spletni strani. 
 
 


