
 

 

 
mag. Gregor Rak 
Prometna šola Maribor 
 

Velenje, 10.9.2018 
 
ZADEVA: Vabilo vašim diplomantom smeri Varstvo okolja in komunala za nadaljevanje študija 
 
Spoštovani mag. Gregor Rak, 
 
v preteklih letih se je za študij na naši visoki šoli odločilo precej diplomantov višješolskega programa 
smeri Varstvo okolja in komunala, med njimi tudi takšni, ki so višješolski študij končali pri vas.  
 
Pred počitnicami smo se z vami sestali glede možnosti tesnejšega sodelovanja med šolama.  
 
Z veseljem vas obveščam, da je Senat naše šole sprejel sklep, ki vašim diplomantom smeri Varstvo 
okolja in komunala omogoča  nadaljevanje na našem programu 1. Bolonjske stopnje Varstvo okolja 
in ekotehnologije (redni ali izredni študij). Študentje se k nam lahko vpišejo v 2. letnik po merilih za 
prehode, na podlagi znanja in spretnosti, pridobljenih na predhodnem, višješolskem študijskem 
programu, pa so jim priznane naslednje obveznosti: 
 
Priznavanje študijskih obveznosti na VŠVO (študijski 
program Varstvo okolja in ekotehnologije) 

Priznana obveznost velja za diplomante študijskega 
programa Varstvo okolja in komunala, ki imajo 
opravljene naslednje študijske obveznosti v tem 
programu 

1. LETNIK – OBVEZNI PREDMETI 

Matematika (8 KT) 

 100 % 

Predmete priznani v skladu z merili za prehode 

Vrednotenje in varstvo geografskega okolja (6 KT) 

 100 % 

Okoljska sociologija (5 KT) 

 100 % 

Človek in okolje (6 KT) 

 100 % 

Ravnanje z odpadki (6 KT) 

 100 % 

Gospodarjenje z odpadki 

 100 % (manjkajoča KT se lahko nadomesti s 
presežkom KT pri praktičnem usposabljanju) 

Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki 

Strokovni tuji jezik (6 KT) 

 100 % (manjkajoča KT se lahko nadomesti s 
presežkom KT pri izdelavi diplomskega dela) 

Strokovna terminologija v tujem jeziku  

Kemija in okolje (8 KT) 

 25 % (priznajo se laboratorijske vaje, študenti morajo 
opraviti seminar in izpit) 

Okoljsko naravoslovje 2 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. in 3. LETNIK – OBVEZNI PREDMETI 

Računalništvo z GIS-i (9 KT) 

 30 % (študenti morajo opraviti vaje, iz manjkajočih 
vsebin pa tudi izpit) 

Računalništvo in informatika 

Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil (6 
KT) 

 100 %  

Zaključeno diplomsko delo 

Ekonomika okolja in projektno vodenje (6 KT) 

 75 % (študenti morajo opraviti izpit iz dela 
manjkajočih vsebin) 

Ekonomika podjetja in podjetništvo 

Praktično usposabljanje (10 KT) 

 100 %  

Praktično izobraževanje 1, 2 

2. in 3. LETNIK – PREDMETI MODULOV 

Razvoj in urejanje podeželja (5 KT – 2. modul) 

 100 %  

Urejanje podeželja in varstvo narave 

Čiščenje odpadnih vod (4 KT – 4. modul) 

 100 % 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

 40 % (študenti morajo opraviti izpit iz dela 
manjkajočih vsebin) 

Čiščenje industrijskih odpadnih voda 

Prostorsko načrtovanje (5 KT – 5. modul) 

 100 %  

Urbanizem + Prometne in zelene površine 

Okoljska komunikacija (5 KT – 5. modul) 

 100 %  

Poslovno sporazumevanje in vodenje 

Racionalna raba energije (4 KT – 5. modul) 

 100 %  

Komunalna energetika 

3. LETNIK – IZBIRNA PREDMETA 

Izbirni predmet 1 (min. 4 KT) 

 100 %  

Po presoji Komisije za študentske zadeve VŠVO se 
lahko prizna katerikoli predmet z minimalnim 
obsegom 4 KT, ki ni bil upoštevan pri priznavanju 
drugih obveznosti  

Izbirni predmet 2 (min. 4 KT) 

 100 %  

Po presoji Komisije za študentske zadeve VŠVO se 
lahko prizna katerikoli predmet z minimalnim 
obsegom 4 KT, ki ni bil upoštevan pri priznavanju 
drugih obveznosti 

 
Iz tega razloga je študij hitrejši. Vpis na VŠVO  po merilih za prehode je letos možen še do 18.9. Za 
dodatne informacije vam ali vašim diplomantom smo dosegljivi na telefonski številki 03 898 64 10 oz. 
elektronskem naslovu info@vsvo.si. 
 
Vljudno vas prosim, da o možnostih nadaljevanja študija obvestite vaše diplomante. 
 
S spoštovanjem, 

direktor VŠVO: 
doc. dr. Gašper Gantar 
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