
          
 
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE 
Sedež: Stegne 21c, 1000 Ljubljana 
Telefon: 059 090 960 
Fax: 059 090 962 
e-mail: info@vsr.si 
spletna stran: www.vsr.si 
 
Sprejeti dne 17.1.2022 na 59. seji senata.   
 
Informativni dnevi: 
11. 2.2022 ob 16. uri  
14. 3.2022 ob 16. uri 
11. 4. 2022 ob 16. uri  
16. 5. 2022 ob 16. uri 
20. 6. 2022 ob 16. uri 
29. 8. 2022 ob 16. uri 
 
 
Informacije o študijskem programu lahko dobite po telefonu, elektronski pošti in na spletnih 
straneh šole ali pa se oglasite v referatu v času uradnih ur v ponedeljek in torek od 14.00 do 
16.30 ure. 
 
Visoka šola za računovodstvo in finance je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja 
 
 

1. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE FORENZIČNE PREISKAVE V 
FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU 

 
 
Kraj izvajanja študija:  
Študij se izvaja na sedežu šole, Stegne 21/c, Ljubljana in na poslovni enoti v Mariboru, 
Partizanska cesta 26, 2000 Maribor. 
 
Strokovni naslov:  
Po končanem študiju se pridobi strokovni naslov magister / magistrica financ in računovodstva. 
 
Trajanje študija: 
Študij traja 2 leti. 
Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti: 120 kreditnih točk po ECTS (13 obveznih 
predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo). 
 

Način izvedbe študija:  

Izredni študij, ki se izvaja v popoldanskem času. 

 
Vpisna mesta za 1. letnik 
 
Program 2. Stopnje: Redni Izredni 
Forenzične preiskave v financah in računovodstvu 
(1.letnik) 

  

- Ljubljana  20 
- Maribor  20 

mailto:info@vsr.si
http://www.vsr.si/


 
Na vsa razpisana mesta se lahko vpišejo tako državljani EU kot državljani držav izven EU. 
 
 
Pogoji za vpis v 1. letnik: 
 
V magistrski študijski program  “Forenzične preiskave v financah in računovodstvu” se lahko 
vpišejo kandidati, ki so končali: 
• študijski program prve stopnje (180 ECTS) s področja ekonomije, poslovnih ved  ali 

managementa; 
• študijski program prve stopnje (180 ECTS) z drugih strokovnih  področij, če so pred vpisom 

opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, to je 
izpit iz dveh predmetov:  Uvod v računovodstvo (program prve stopnje VŠR Računovodja, 9 
ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje VŠR Računovodja, 4 ECTS).  

• visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 s področja ekonomije, 
poslovnih ved  ali managementa; 

• visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11.6.2004 z drugih strokovnih področij, 
če so pred vpisom opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v 
obsegu 13 ECTS, to je izpit iz dveh predmetov: Uvod v računovodstvo (program prve 
stopnje VŠR Računovodja, 9 ECTS) in Uvod v gospodarsko pravo  (program prve stopnje 
VŠR Računovodja, 4 ECTS).  

• Pogoje za vpis  izpolnjuje tudi, kdor je končal izobraževanje v tujini,  ki je enakovredno  
študijskim programom, ki so navedeni v zgornjih alineah. 

 
 
Način prijave: 
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, 
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu. 

3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: 
AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, 
ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. 

 
 
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   
  
Prijavni roki: 

15.2. 2022 – 25.7. 2022 
19.8. 2022 – 22.9. 2022 

 

 

K prijavi je potrebno predložiti dokazila (fotokopijo overjene diplome o ustrezni visokošolski 
izobrazbi).  O datumih vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate 
pisno obvestila. 

O datumih vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno 
obvestila. Vsi kandidati takrat sklenejo tudi pogodbo o študiju. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

- Uspešnost na programu prve stopnje – ocena diplome   50 % 
- Povprečna ocena študija na prvi stopnji    50 % 

 
 
 
 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – program druge stopnje 

 

Prehodi med programi – neposredni vpis v višji letnik: 
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na dosedanjem študijskem 
programu in nadaljevanje študija na programu Forenzične preiskave v financah in 
računovodstvu. 
 
Mogoč je prehod: 
• iz študijskih programov druge stopnje s področij ekonomije, poslovnih ved ali 

managementa; 
• iz univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11.6.2004 s področij ekonomije, 

poslovnih ved ali managementa. 
 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa  se lahko študent vpiše v 
drugi letnik programa Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.  Pri prehodu se lahko 
priznavajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem 
programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Ta znanja študent izkazuje z ustreznimi 
dokumenti. Vloge za prehod med programi obravnava Komisija za študijske zadeve VŠR, ki 
določi tudi morebitne dodatne izpite.  
 
 
Način prijave: 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, 
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, 
da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu. 

3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: 
AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, 
ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. 

 
 
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.   
 
Prijavni roki: 

15.2. 2022 – 25.7. 2022 
19.8. 2022 – 22.9. 2022 

K prijavi je potrebno predložiti dokazila (overjeno potrdilo o zaključeni izobrazbi). O datumih 
vpisa in dodatnih dokazilih, ki jih bo potrebno predložiti bo šola kandidate pisno obvestila. 

 
 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


Vpisna mesta 
 
 Redni Izredni 
Forenzične preiskave v financah in računovodstvu – 
neposredni vpis v 2. letnik 

  

- Ljubljana  20 
- Maribor  20 

 
Na vsa razpisana mesta se lahko vpišejo tako državljani EU kot državljani držav izven EU. 
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