
POMEMBNE INFORMACIJE: 

 

Dokazila ob vpisu 

 

Kandidati, s tujimi srednješolskimi spričevali morajo opraviti tudi postopek priznavanja tujega izobraževanja. Postopek opravi 

fakulteta. Obrazec prijave na študij je v tem primeru tudi vloga za začetek postopka priznavanja tujega izobraževanja za namen 

nadaljevanja izobraževanja v RS. Kandidati za postopek priznavanja k prijavi elektronsko priložijo tudi naslednje dokumente: 

• Fotografijo ali scan listine o zaključenem izobraževanju v tujini za katerega želijo, da se prizna za obravnavno v prijavno-

sprejemnem postopku. 

• Fotografijo ali scan prevoda listine o izobraževanju v slovenski jezik (zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno 

zaprisežen tolmač). 

• Fotografijo ali scan potrdila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (npr; 

spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski jezik (zadostuje 

kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač). 

• Scan ali fotografijo lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja. 

• Scan ali fotografijo osebnega dokumenta: 

o državljani držav EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki), 

o tuji državljani iz držav nečlanica EU: potni list (stran z osebnimi podatki). 

 

Opomba: Organ priznavanja izobraževanja preveri verodostojnost neoverjene kopije listine o izobraževanju pri izdajatelju 

izvirne listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. Če organ priznavanja ne 

bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo naj pošljejo: original listine o zaključenem 

izobraževanju.  

 

 

Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listine: 

- brez legalizacije1: Republika Avstrija, R Bolgarija, R Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Grčija, R 

Hrvaška, R Madžarska, R Romunija, R Severna Makedonija, R Srbija; 

- Apostille2: podpisnica Haaške konvencije in pristojni organ legalizacije; 

- ne podpisnica Haaške konvencije: vse ostale države3. 

 

Organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. 

 

Tuji državljani, ki so srednjo šolo zaključili v Sloveniji, morajo poslati: 

- fotografijo ali scan zaključnega spričevala srednje šole,  

- fotografijo ali scan spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,  

 

                                                           
1 Kopije dokumentov morajo biti overjene pri notarju ali uradni osebi katerekoli upravne enote 
2 Tuja spričevala izdana v državah podpisnicah Haaške konvencije iz leta 1961 je potrebno overiti z žigom Apostille (na sodišču krajevne 

pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno). 
3 Tuja spričevala je potrebno overiti v skladu z internimi predpisi posamezne tuje države, vključno z Ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in 
podpis pooblaščene osebe Ministrstva za zunanje zadeve tuje države je potrebno overiti s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva 

Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

