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Senat Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj je na svoji 3. seji dne 12.03.2013 
potrdil: 

MERILA ZA PREHODE NA VŠGI KRANJ 

1. Člen 
(področje urejanja) 

Ta merila določajo prehode med javnoveljavnimi višješolskimi in visokošolskimi programi, 
akreditiranimi v Sloveniji ali v tujini, v visokošolski strokovni študijski program GRADBENIŠTVO. 

2. člen 
(opredelitev) 

Prehod pomeni prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu doma ali v tujini in 
nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu GRADBENIŠTVO. 

3. člen 
(namen) 

S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za dokončanje študija. Ob spremembi mora 
študent upoštevati pravila, ki veljajo za vpisne pogoje in način študija, kot je npr. število 
razpoložljivih vpisnih mest, plačljivost študija ipd. 

4. člen 
(oblike) 

Prehodi so možni med višješolskimi in visokošolskimi programi prve, druge ali tretje bolonjske 
stopnje, ter programi sprejetimi pred 11.6.2004. 

5. člen 
(pogoji) 

Prehodi so možni med programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih 
kompetenc. 

6. Člen 
(posebni pogoji) 

 
1. Študentom je po zaključku višješolskega programa gradbeništvo in varstvo okolja in 

komunala omogočen neposredni vpis v drugi letnik visokošolskega strokovnega študija 
GRADBENIŠTVO na VŠGI.  

 
2. Študentom dokončanih programov prve, druge ali tretje bolonjske stopnje smeri 

gradbeništvo in sorodnih študijev se določijo manjkajoče obveznosti za vpis v drugi ali  
tretji letnik, glede na pridobljene kompetence po Evropskem prenosnem sistemu ECTS 
(20-30 ur neposrednega študijskega dela je 1 ECTS). 

 
3. Študentom dokončanih programov prve, druge ali tretje bolonjske stopnje študijskemu 

programu gradbeništvo nesorodnih študijev se določijo manjkajoče obveznosti za vpis v 
drugi letnik, glede na pridobljene kompetence po Evropskem prenosnem sistemu ECTS. 
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4. Študentom nedokončanih višješolskih in visokošolskih programov prve, druge ali tretje 
bolonjske stopnje, oziroma po prejšnjih enakovrednih programih gradbeništva in  
sorodnih študijev, se določijo manjkajoče obveznosti za vpis v drugi oziroma  tretji letnik, 
glede na pridobljene kompetence po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS. 
 

7. člen 
(priznavanje opravljenih študijskih obveznosti) 

Pri prehodu se priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu  

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi verodostojnimi dokumenti v 
postopku priznavanja. 

8. člen 
(postopek) 

Vloge za prehode  med programi iz druge, tretje in četrte alineje 4. člena je potrebno z 
verodostojnim dokazili vložiti v referatu šole. Če vloga ni popolna, referat študenta pozove k 
dopolnitvi vloge v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se vlogo zavrže. 

 - Popolne vloge obravnava Komisija za priznavanje predhodno pridobljenega formalnega ali  
neformalnega znanja v skladu s Statutom VŠGI in tem pravilnikom. 

- Po potrebi Komisija za priznavanje predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega 
znanja zaprosi za mnenje nosilca predmeta za katerega študent uveljavlja doseganje  
predpisanih kompetenc.   

- Komisija za priznavanja predhodno formalno in neformalno  pridobljenega znanja odloči v 60 
dneh in izda sklep s pravnim podukom. 

9. člen 
(dokazila) 

Verodostojna dokazila za formalno pridobljena primerljiva znanja so overjene listine: diplome, 
potrdila o izpitih, indeks, katalogih znanj o pridobljeni izobrazbi po akreditiranih domačih ali tujih 
višješolskih ali visokošolskih študijskih programih. 

Neformalno pridobljena primerljiva znanja študent dokazuje z: izdelki, patenti, nagradami, 
storitvami, avtorskimi projekti, tudi pisnim ali ustnim izpitom, praktičnim preizkusom, simulacijo 
in podobno. 

10. člen 
(vključitev priznanih študijskih obveznosti v Prilogo k diplomi) 

Vse opravljene študijske obveznosti po prvem ali drugem študijskem programu morajo biti 
vključene v Prilogo k diplomi. 


