
 
 
 
 

MERILA ZA PREHODE med študijskimi programi 
 

 
V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je določil Svet Nacionalne agencije RS 
za kakovost v visokem šolstvu na podlagi 39. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
119/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/07 - ZŠtip; 15/08 - odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 - 
ZUPJS) so v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja in 
ekotehnologija prve stopnje- VŠVO, mogoči naslednji prehodi med programom VŠVO in drugimi 
višješolskimi in visokošolskimi institucijami: 

 
Prehodi iz višješolskih študijskih programov (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) 
  
 
Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologija 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 ekotehnologija prve stopnje. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti naslednje diferencialne 
izpite: 
 

 Uvod v okoljske tehnologije,  
 Kemija in okolje, 
 Ekosistemska biologija, 
 Naravovarstvo in  
 Tuji jezik. 

 
 
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 
dodiplomskem študiju (povprečna ocena 80%, ocena diplomskega dela 20%).  
 
 
 
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz 
(bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje  
 
 
Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja okoljevarstva in naravovarstva 
in sorodnih visokošolskih študijskih programov prve stopnje (programi naravoslovnih in 
interdisciplinarnih smeri: geografije, okoljskih ved, gozdarstva in kmetijskih smeri), ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija prve 
stopnje, se lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologija prve stopnje. Komisija za študentske zadeve 
VŠVO jim pri tem določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem 
programu.  



 
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 oz. se upošteva 
povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.   
 
 
 
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz 
(bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje 
 
 
Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja naravovarstva, biotehnologije, 
okoljevarstva in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (programi naravoslovnih in 
interdisciplinarnih smeri: geografije, okoljskih ved, gozdarstva in kmetijskih smeri), ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija prve 
stopnje, se lahko na podlagi predloženih dokazil vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologija prve stopnje. Komisija za študentske zadeve 
VŠVO jim pri tem določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem 
programu.  
 
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 oz. se upošteva 
povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti/izpitov.   
 
 
 
Z dnem uveljavitve teh meril prenehajo veljati Merila za prehode med študijskimi programi VŠVO, 
sprejeta na 7. seji Senata VŠVO, dne 14. 5. 2010.  
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