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Priznavanje študijskih obveznosti diplomantom višješolskega študijskega programa Varstvo 

okolja in komunala 

 

Senat Visoke šole za varstvo okolja je na 11. seji, 7. 7. 2020, sprejel priporočilo Komisiji za 

študentske zadeve VŠVO, da se diplomantom, ki so v Sloveniji uspešno zaključili višješolski študijski 

program Varstvo okolja in komunala v primeru vpisa v visokošolski strokovni študijski program 

Varstvo okolja in ekotehnologije zaradi zagotavljanja vertikalne povezljivosti in prehodov med 

primerljivimi študijskimi programi poleg možnosti neposrednega vpisa v 2. letnik po veljavnih Merilih 

za prehode VŠVO v celoti ali delno priznajo še druge študijske obveznosti. 

 

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 

 

Prehodi z višješolskih študijskih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) 

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije prve stopnje 

je mogoč za diplomante višješolskih študijskih programov s področja okoljevarstva in naravovarstva 

ter diplomante višješolskih študijskih programov naravoslovnih in interdisciplinarnih smeri 

(Gozdarstvo in lesarstvo, Hortikultura, Upravljanje podeželja in krajine, Varstvo okolja in komunala 

in kmetijskih smeri), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo 

okolja in ekotehnologije prve stopnje. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti naslednje diferencialne 

izpite v skupnem obsegu 30 KT: 

• Kemija in okolje, 

• Ekosistemska biologija, 

• Naravovarstvo, 

• Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja, 

• Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja. 

 

Kandidatom, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj ali že opravljen strokovno in vsebinsko 

ustrezen program praktičnega usposabljanja, se lahko (deloma) prizna opravljena študijska praksa. 

Če bo kandidatov več kot razpisanih vpisnih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na predhodnem 

študiju (skupna povprečna ocena 80 %, ocena diplomskega dela 20 %). 

 

 

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI – višješolski študijski 

program Varstvo okolja in komunala 

 

Na podlagi posodobljenih Meril za prehode med študijskimi programi zaradi prenovljenega 

študijskega programa 1. stopnje (zgoraj) in priporočila Senata glede priznavanja študijskih obveznosti 

diplomantom višješolskega študijskega programa Varstvo okolja in komunala se diplomantom tega 

programa priznava: 

 

http://www.vsvo.si/wp-content/uploads/2019/03/UN_A_Okoljska-zakonodaja-in-osnove-prava-okolja_Kovi%C4%8D-Dine_2019-1.pdf
http://www.vsvo.si/wp-content/uploads/2019/03/UN_Tehnologije-za-zmanj%C5%A1evanje-onesna%C5%BEevanja_Grilc_2019-1.pdf


 

 

 

 

 

1. LETNIK – obvezni predmeti:  

• Kemija in okolje se prizna v obsegu 25 % (laboratorijske vaje);  

• Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja se priznajo v obsegu 50–100 %, o čemer 

odloča Komisija za študentske zadeve individualno, glede na opravljene modularne/izbirne 

predmete v višješolskem študijskem programu. 

• Strokovni tuji jezik se prizna v celoti (100%).  

 

2. in 3. LETNIK – obvezni predmeti: 

• Računalništvo z GIS-i (30 %),  

• Praktično usposabljanje (100 %), 

• Ravnanje z odpadki (100 %), 

• Racionalna raba energije (100 %),  

• Inženirska ekonomika (100 %). 

 

2. in 3. LETNIK – modularni in izbirni predmeti:  

• Okoljska komunikacija (100 %), 

• Razvoj podeželja (100 %), 

• Uvod v prostorsko načrtovanje (100 %), 

• Čiščenje odpadnih vod (100 % oz. 40 %, glede na opravljen predmet), 

• ostali predmeti: obseg priznavanja po presoji Komisije za študentske zadeve. 

 

 

Pri priporočilu glede priznavanja vsebin je upoštevana temeljita primerjalna analiza predmetov na 

višješolskem in visokošolskem študijskem programu in njihova opredelitev v katalogih znanja (cilji, 

predmetno-specifične kompetence, obveznosti študentov in kreditne točke), ki so jih izvedli nosilci 

relevantnih predmetov na VŠVO ter pretekla praksa priznavanja obveznosti diplomantov višješolskega 

študijskega programa Varstvo okolja in komunala. Upoštevano je tudi, da lahko določena obveznost, 

četudi delno sovpada z več obveznostmi na VŠVO, nadomesti le eno obveznost na visokošolskem 

študijskem programu Varstvo okolja in ekotehnologije. Predmete, pri katerih bi bilo možno priznati le 

manjši obseg opravljenih obveznosti (npr. eno kreditno točko oz. 25%), smo zaradi celovitosti izvedbe 

vsebin in nesmotrnosti takšnega priznavanja izločili iz seznama priznavanja. 

 

S tem dokumentom je na sistematičen način sprejet katalog priznavanj obveznosti, ki so jih v 

predhodnem izobraževanju opravili diplomanti višješolskega študijskega programa Varstvo okolja in 

komunala. Zaradi izbirnosti vsebin in razlik med izvajanjem programa med različnimi višješolskimi 

zavodi naj na podlagi tega dokumenta Komisija za študentske zadeve VŠVO na podlagi dejansko 

opravljenih obveznosti za vsakega kandidata posebej opredeli dejansko priznavanje opravljenih 

obveznosti. 

 

                             prof. dr. Boštjan Pokorny, dekan 


