Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje
izobraževanja oz. vpis na našo šolo
Za priznavanje izobraževanja iz tujine je potrebno izpolniti obrazec N in priložiti priloge, ki so v njem tudi
navedene.
Vlogo (OBRAZEC N), ki jo je potrebno izpolniti in oddati, najdete v prilogi spodaj oz. na spletni
povezavi: https://e–uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130
Za oddajo vloge za priznavanje izobraževanja za vpis v prvi letnik (IZPOLNJEN OBRAZEC
N) potrebujete še naslednje priloge:
1. izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje zaključeno tuje osnovnošolsko
izobraževanje (spričevalo devetega razreda), vključno z zaključenim sedmim in
osmim razredom oz. zadnja tri leta izobraževanja. (OPOMBA: Če vlogo pošiljate po
pošti, originalov ne pošiljajte. Istovetnost originalov s kopijo bomo preverili ob prvi
priliki, ko boste vpisne aktivnosti na šoli izvajali osebno, zato poskrbite, da boste
takrat imeli s seboj tudi originalna dokazila o zaključenih zadnjih treh letih osnovne
šole);
2. neoverjeno kopijo listine o zaključenem osnovnošolskem izobraževanju iz
prejšnje alineje (enake velikosti in oblike);
3. sodno overjen prevod listine o izobraževanju (iz prve alineje) v slovenski jezik
(bodite pozorni, da vam sodni prevajalec prevoda ne pripne k originalu – original po
prevodu ostane vam in se ga ne sme fizično poškodovati) – overjenega slovenskega
prevoda listine o izobraževanju vam ni potrebno prilagati, če šola presodi, da ga ne
potrebuje (npr. ker pozna jezik,v katerem je zapisan original);
4. kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik
listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pri kronološkem opisu
izobraževanja se naj navede, kdaj in koliko časa je bil učenec/dijak vključen v
posamezno izobraževalno ustanovo (začetek osnovnošolskega izobraževanja na
določeni izobraževalni ustanovi, morebitne zamenjave osnovnošolske izobraževalne
ustanove, navedba ustanove, kjer je bilo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
morebitna vključitev – vpis na sekundarno izobraževanje (kdaj, kam –
navedba ustanove in programa, koliko letnikov je posameznik uspešno zaključil). Za
pomoč pri pisanju kronološkega opisa izobraževanja vam v spodaj prilagamo osnutek,
ki ga lahko samo ustrezno dopolnite.
Vlogo za priznavanje je potrebno oddati pred vpisom, saj odločba o priznavanju izobraževanja
omogoča pristop k vpisu.
Potrdila o vpisu ni mogoče prejeti, če se prej ne izvedejo formalnosti glede priznavanja izobraževanja.

OBRAZEC N : https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130
KRONOLOŠKI OPIS IZOBRAŽEVANJA (priložen pripomoček za opis)

_____________________________
(Ime in priimek imetnika listine o izobraževanju)

_____________________________
(Ulica bivališča, na katerem sem dosegljiv/-a)

_____________________________
(Poštna številka, kraj pošte)

_____________________________
(Država)

_____________________________
(DATUM)

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Trg Miloša Zidanška 3
2000 Maribor

ZADEVA: KRATEK KRONOLOŠKI OPIS CELOTNEGA IZOBRAŽEVANJA

Spodaj podpisan/-a _______________________________, rojen/-a dne _________________ v kraju
______________________________, državi ________________________________ sem zaključil/-a
osnovno šolo ________________________________________ v kraju ___________________________, v
šolskem letu _____________.
Prvi razred osnovne šole sem pričel/-a obiskovati v šolskem letu _____________na osnovni šoli
__________________________________________________.
(V primeru, da ste med svojim izobraževanjem osnovno šolo zamenjali, dodatno navedite v katere šole ste
hodili, kdaj ste se prepisali, ali ste ponavljali, ali ste imeli podaljšan status... Če ste že bili vpisani v kateri
program srednje šole, navedite letnico vpisa in letnico razreda, ki ste ga nazadnje uspešno zaključili.)

Podpis

