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Varstvo okolja
in komunala

Javnoveljavni višješolski študijski program
Varstvo okolja in komunala je program za
delo na področju inženirskega varstva okolja
in urejanja prostora. S pridobljenim znanjem
boste opravljali nadzorne naloge iz okoljskega
inženirstva, upravljali komunalne infrastrukture in
prostorske sisteme.
Vaše znanje bo zaželeno pri urejanju okolja,
načrtovanju in izgradnji vodovodnih in
kanalizacijskih omrežij ter pri ravnanju z
odpadnimi vodami in odpadki. Samostojno in
odgovorno boste sodelovali pri skrbi za okolje
(in urejenosti) bivanja ter s tem vplivali na
kakovost življenja ljudi.

Naziv strokovne izobrazbe:
Inženir/inženirka varstva okolja in komunale
(raven 6/1)
Trajanje/ECTS:
2 leti/120
Vpisni pogoji:
Zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Na strokovnih ekskurzijah študentje obiščejo elektrarne,
čistilne naprave, vodna zajetja in si z arhitektom ogledajo mesto.
DOBA Višja strokovna šola
N Prešernova ulica 1, Maribor, T 02 228 38 76, E visja@doba.si, S doba.si

PREDMETNIK PROGRAMA VARSTVO
OKOLJA IN KOMUNALA (2 leti)
Obvezni predmeti

››Poslovno sporazumevanje in vodenje
››Strokovna terminologija v tujem jeziku
››Računalništvo in informatika
››Okoljsko naravoslovje 1
››Okoljsko naravoslovje 2
››Tehnično risanje in dokumentacija
››Oskrba z vodo
››Odvajanje in čiščenje odpadne vode
››Gospodarjenje z odpadki
››Varstvo okolja in zakonodaja
››Okoljske dajatve in financiranje
ali Ekonomika podjetja in podjetništvo
››Praktično izobraževanje 1, 2
››Prosto izbirni predmet

MODUL:

Urejanje prostora in javne službe
››Urbanizem
››Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno
inženirstvo
››Komunalna energetika
MODUL:

Komunalna infrastruktura
››Toplogredni plini
››Sanacija starih bremen in naravnih nesreč
››Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki

Kaj o študiju menijo naši predavatelji?
mag. Slavko Bunderla,
predavatelj

»Program ocenjujem kot
izredno dober, saj ponuja
kompleksna znanja, ki jih v
današnjem turbulentnem času
tudi potrebujemo. Varovanje
okolja ni samo naša naloga, temveč je tudi
poslovna priložnost. Svet spreminjajo tisti, ki
razmišljajo drugače. Za drugačno razmišljanje
pa potrebujemo znanje ter pošten in korekten
pristop do problemov. Vse to so tiste vrednote,
ki jih izobraževanje na Dobi ponuja svojim
slušateljem.«

Nekaj podjetij, v katerih so zaposleni
naši študenti in diplomanti:

Pošta Slovenije, Varnost Maribor, Mariborski
vodovod, Inštitut za lokalno samoupravo in
javna naročila, Javni zavod za zaščito in požarno
reševanje Maribor, Komunalno javno podjetje.

Postanite strokovnjak na področju
varstva okolja in komunale.

Koristi za vas
Program je pripravljen tako, da boste lahko
usklajevali službo, študij in družino.
V dveh letih boste pridobili diplomo in postali
strokovnjak na področju.
Spoznali boste nove pristope in tehnologije na
področju varstva okolja in komunalne infrastrukture.
Na strokovnih ekskurzijah boste spoznali
primere dobrih praks.
Svoja znanja boste bogatili s praktičnimi vajami
in primeri iz prakse.
V predavanja bomo vključevali zanimive
goste.
Ustvarili si boste možnosti za pozitivne spremembe:
boljši status, želeno zaposlitev, napredovanje.

Kako boste študirali
Kombinacija online študija
in predavanj ter vaj v Mariboru
››Za lažji začetek študija bomo za vas organizirali uvodne
dni in uvod v študij, kjer se boste spoznali z načinom
študija.
››Predmeti si sledijo eden za drugim, tako da se boste
lahko v celoti posvetili vsebini enega predmeta.
››Splošni predmeti bodo izvedeni v celoti online. Študirali
boste v virtualnem učnem okolju ob osebni podpori
predavatelja in online mentorja.
››Pri strokovnih predmetih boste prihajali na predavanja
in vaje 1- do 2-krat tedensko v popoldanskem času,
izjemoma tudi v soboto.
››Študijska gradiva so v e-obliki in so tako vedno
dostopna. E-gradiva so vključena v ceno.
››Naloge in druge študijske obveznosti (projektno delo,
analize, poročila …) boste opravljali sproti, samostojno
in v timu.

Denis Horvat, diplomant

»Diploma mi je prinesla zelo
veliko. Predvsem voljo, ki je
prej nikoli nisem imel do šole.
Spoznal sem, da zmorem
narediti vse, česar se lotim.
Pri študiju so mi bili najbolj
všeč pomoč zaposlenih na Dobi, pomoč
predavateljev, proces učenja in opravljanja
izpitov.«

