
Na podlagi 7., 14. in 21. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 87/11 in 97/11 - popr.) izdaja minister  za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri  vrednotenju in priznavanju 
izobraževanja  

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa vlogo za vrednotenje izobraževanja, vsebino in obliko obrazca vloge za 
priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: priznavanje 
izobraževanja), dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za vrednotenje in priznavanje 
izobraževanja, ter stroške vrednotenja in priznavanja izobraževanja.  

II. VLOGA 

2. člen 

(vloga za vrednotenje izobraževanja) 

(1) Prosilec poda vlogo za vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru. 

(2) ENIC-NARIC center lahko določi vsebino in obliko vloge na posebnem obrazcu. 

3. člen 

(vloga za priznavanje izobraževanja) 

(1) Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje na izobraževalni 
instituciji, vloži vlogo za priznavanje izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni 
program pri izobraževalni instituciji, na katero se želi vpisati.  

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega 
pravilnika (Obrazec N - Priloga 1).  

III. DOKUMENTACIJA  

4. člen 

(dokumentacija) 

(1) K vlogi za vrednotenje izobraževanja ali k vlogi za priznavanje izobraževanja se priloži:  

− izvirnik listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se vrednoti oziroma prizna 
pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,  

− neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,  
− sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski jezik, razen v primeru iz  

drugega odstavka tega člena,  
− neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med 

izobraževanjem, 
− kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o 

izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. 
 

(2) Če organ vrednotenja oziroma priznavanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine 
o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj oziroma prosilec zaradi upravičenih razlogov ne more 
predložiti, pa je mogoče o njegovem izobraževanju vseeno presojati, lahko odloči oziroma izda 
mnenje tudi brez prevoda. 

(3) Organ vrednotenja oziroma priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da prosilec oziroma 
vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. 

(4) Prosilec k vlogi za vrednotenje izobraževanja priloži potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja 
izobraževanja. 

(5) Če prosilec uveljavlja oprostitev plačila stroškov skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona 
o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 - popr.); v nadaljnjem 
besedilu: zakon), vlogi priloži veljavno dokazilo. 



(6) Izvirnike listin o izobraževanju iz prvega odstavka tega člena, organ vrednotenja oziroma 
priznavanja izobraževanja vrne prosilcu oziroma vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov pa le, 
če je v postopku predložena tudi kopija prevodov. 

IV. STROŠKI 

5. člen 

(stroški vrednotenja izobraževanja) 

(1) Stroški vrednotenja izobraževanja, ki se zaključi z izdajo mnenja ali obvestila, znašajo 50 eurov in 
jih prosilec poravna ob vložitvi vloge osebno pri ENIC-NARIC centru ali na podračun Uprave 
Republike Slovenije za javna naročila, pri čemer je obvezna uporaba sklica skladno s predpisi, ki 
urejajo podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Stroški 
vrednotenja izobraževanja so prihodek državnega proračuna. 

(2) Če se v postopku ugotovi, da stroški vrednotenja izobraževanja niso bili poravnani kljub 
pozivu ENIC-NARIC centra v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona, se zadrži vročitev mnenja 
do predložitve potrdila o plačilu. V primeru preplačila stroškov se le-to na zahtevo vrne prosilcu. 

6. člen 

(stroški priznavanja izobraževanja) 

Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse.  

V. KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

(veljavnost) 

Ta pravilnik začne veljati 17. decembra 2011.  

 

Št. 0072-9/2011 
Ljubljana, dne 29. novembra 2011 
EVA 2011-3211-0038 
 

     v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
dr. Igor Lukšič 

    Minister za šolstvo in šport 



  

  

  

VVLLOOGGAA  ZZAA  PPRRIIZZNNAAVVAANNJJEE  IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAANNJJAA  ZZAA  NNAAMMEENN  NNAADDAALLJJEEVVAANNJJAA  IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAANNJJAA 
 

Podpisani vlagam v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.) in 
pravilnikom, ki ureja obrazce, dokumentacijo in stroške pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, zahtevo, da se v postopku 
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji ugotovi pravico 
do dostopa, prijave in obravnave  v postopkih vpisa na podlagi k vlogi priloženih dokazil o tujem izobraževanju. 
 

OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iz osebnega dokumenta) 

IME: ____________________________________________________________ SPOL (obkrožite): M/Ž       
 
PRIIMEK: ________________________________________________________ DRŽAVLJANSTVO: _________________________________ 
 
DEKLIŠKI PRIIMEK: ________________________________________________ DATUM ROJSTVA (dan, mesec, leto): _________________       
 
NASLOV stalnega ali začasnega prebivališča, na katerem ste dosegljivi:  

 

ulica/kraj, hišna številka: ___________________________________________________________________________________________ 
 

poštna številka, pošta: __________________________________________________________, država:____________________________ 
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA, na kateri ste dosegljivi: ________________________ E-naslov: _________________________________________ 
 
 
 

 

(iz osebnega dokumenta) 

IME: ___________________________________________________________ SORODSTVENO RAZMERJE  
z imetnikom listine o izobraževanju: __________________ 

PRIIMEK: _______________________________________________________   
 
NASLOV stalnega ali začasnega prebivališča, na katerem ste dosegljivi:  
 

ulica/kraj, hišna številka: ___________________________________________________________________________________________ 
 

poštna številka, pošta: __________________________________________________________, država:____________________________ 
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA, na kateri ste dosegljivi: ________________________ E-naslov:_________________________________________ 
 
 
 
 
IME LISTINE O V CELOTI OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU 

(v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): _______________________________________________________________________________________ 
 
IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA, ki je listino o izobraževanju izdala  
(v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): _______________________________________________________________________________________ 

 
DATUM IZDAJE LISTINE (dan, mesec, leto) : __________________ KRAJ IZDAJE LISTINE (mesto, država): _________________________________ 
 
KRAJ(I) IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA: _________________________________________________________________________________________ 
 
IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): ________________________________________________________ 

 
PODROČJE/SMER IZOBRAŽEVANJA (v slovenskem jeziku):  ________________________________________________________________________ 
 
URADNO TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA  (v letih, semestrih, kreditnih točkah): __________________________________________________________ 
 
PRIDOBLJEN NAZIV/NASLOV  (poimenovanje stopnje izobraževanja/izobraževalnega programa)  
(v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): _______________________________________________________________________________________ 

I. A. PODATKI O IMETNIKU LISTINE  O IZOBRAŽEVANJU 

I.B. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU MLADOLETNEGA IMETNIKA LISTINE O IZOBRAŽEVANJU 

II.A. PODATKI O  V CELOTI OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU/IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU 

IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA (ime in naslov sedeža šole, druge vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma visokošolskega zavoda, kjer želi 

imetnik listine o izobraževanju nadaljevati izobraževanje): 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Obrazec N – Priloga 1  



 
 

 
IME LISTINE O DELOMA OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU  
(v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): _______________________________________________________________________________________ 

 
IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA, ki je listino o izobraževanju izdala  
(v izvirnem jeziku oziroma transkripciji):_______________________________________________________________________________________ 
 
DATUM IZDAJE LISTINE (dan, mesec, leto) : __________________ KRAJ IZDAJE LISTINE (mesto, država): _________________________________ 
 
KRAJ(I) IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA: _________________________________________________________________________________________ 
 
IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): ________________________________________________________ 

 

PODROČJE/SMER IZOBRAŽEVANJA (v slovenskem jeziku): ________________________________________________________________________ 

 
URADNO TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA (v letih, semestrih, kreditnih točkah):___________________________________________________________ 
 
OPRAVLJEN DEL IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (razred, letnik, semester, izpit ipd.):  ________________________________________________ 

 

za pridobitev NAZIVA/NASLOVA (poimenovanje stopnje izobraževanja/ izobraževalnega programa)  
 (v izvirnem jeziku oziroma transkripciji): _______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

1. izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje 
2. neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje (enake velikosti in oblike)  
3. sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski jezik 
4. neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznosti med izobraževanjem  
    (priloga k diplomi, letna spričevala, indeks ali druga sorodna  dokazila) 

 5. kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju  oziroma 

     njegov zakoniti zastopnik 

Drugo (navedite):  __________________________________________________________________________________ 

 
 
S podpisom soglašam, da izobraževalna institucija v okviru postopka priznavanja izobraževanja po potrebi zaprosi za vrednotenje mojega 
izobraževanja pri ENIC-NARIC centru ter da lahko izobraževalna institucija preveri verodostojnost listine o izobraževanju pri izdajatelju te listine.   
S podpisom prevzemam kazensko in materialno odgovornost, da so navedeni podatki resnični.  
 
 
                                                                                        IME IN PRIIMEK vlagatelja: _________________________________ 
 
DATUM (dan, mesec, leto): ___________________          PODPIS vlagatelja: ________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

III. PRILOGE (USTREZNO OBKROŽITE): 

II.B. PODATKI O DELOMA OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU/IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU  

PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI (iz osebnega dokumenta): 
 
IME: __________________________________________________  PRIIMEK: _____________________________________________ 
 
NASLOV stalnega ali začasnega prebivališča, na katerem ste dosegljivi:  

ulica/kraj, hišna številka: ________________________________________________________________________________________ 

poštna številka, pošta: _________________________________________________________, država:__________________________ 
TELEFONSKA ŠTEVILKA, na kateri ste dosegljivi: _______________________  E-naslov:_____________________________________________ 

 

POOBLASTILO 

Podpisani (ime in priimek imetnika listine o izobraževanju) _________________________________________________________ pooblaščam 

__________________________________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) za zastopanje v zadevi priznavanja izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja. 

              PODPIS imetnika listine o izobraževanju: ____________________________ 


