Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki jih morate priložiti prijavi za vpis, so overjene
fotokopije dokazil oz. spričeval o srednješolski izobrazbi. Dokazil oz. spričeval vam ni
potrebno overiti, če na Višješolsko prijavno službo osebno prinesete izvirnike in fotokopije
(neoverjene). Višješolska prijavna služba na fotokopijah označi, da ustrezajo izvirnikom in
vam izvirnike vrne. Ne pošiljajte originalnih spričeval!
Če opravljate splošno maturo, poklicno maturo in preizkuse znanja v šolskem letu, v katerem
se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih
pogojev ni treba pošiljati. Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov
srednje šole ter podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o poklicni maturi ter
potrdila o opravljenih preizkusih znanja Višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni
center.
Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim
izpitom ali imate opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti prijavi, in sicer:
- spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom
o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov oziroma
- spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o
opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred
junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj oziroma
- spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o
opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v
slovenščino, če ste že končali srednjo šolo v tujini.
Če so bila spričevala oz. dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo
Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11), lahko
prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji. Če odločbe o nostrifikaciji nimate, morate prijavi
priložiti še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini. Višja
strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero
ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za
katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo. Za spričevala iz
nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, postopek priznavanja
izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni
potreben.
Za spričevalo o splošni maturi se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je diploma International Baccalaureat – IB
oziroma listina o uspehu na mednarodni maturi (IBO Result summary), ki vsebuje navedbo,
da je mednarodna matura opravljena »Diploma awarded«.

Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o
končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne
mature.
Tisti, ki imate učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljite
prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni
uspeh.
Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca oz. drug dokument, iz katerega je
razvidna vaša delovna doba.
Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate višji strokovni šoli, ki ste jo
navedli pod 1. željo, poslati v desetih dneh po tem, ko so bila izdana, oziroma najpozneje do
2. julija 2021 (prvi prijavni rok) in do 17. septembra 2021 (drugi prijavni rok) spričevala
oziroma dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju
izobraževanja (Obrazec N), pridobljenega v tujini.
Potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v program
Medijska produkcija, ni treba pošiljati. O tem Višješolsko prijavno službo obvesti Višja
strokovna šola.

