
Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za 
nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo 

Za izvajanje priznavanja izobraževanja opravljenega v tujini z namenom nadaljevanja 
izobraževanja na naši šoli je pooblaščena Karolina Petr. 

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 priložnosti, 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 kot original); 

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).  

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 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130
https://www.szks.si/wp-content/uploads/Obrazec-N.pdf
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130

