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RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE VISOKOŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME  
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Tel.: 01 548 37 66 

Gsm: 031 383 064 

E-pošta: referat@erudio.si 

Spletna stran: www.erudio.si 

 

ERUDIO Visokošolsko središče razpisuje vpis v študijsko leto 2019/2020 za visokošolska študijska 
programa prve stopnje Podjetništvo in mednarodno poslovanje in Dediščinski in kulinarični turizem. 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

 

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA  

Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja) 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 

61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov diplomirani 

ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS). 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

DEDIŠČINSKI IN KULINARIČNI TURIZEM 

 

Kraj izvajanja študijskega programa: LJUBLJANA  

Trajanje študija: 3 leta (I. bolonjska stopnja) 
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Način izvajanja študija: izredni 

 

Naslov po zaključenem študiju: v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 

61/06) pridobi po uspešnem zaključku študija študent oz. študentka strokovni naslov: diplomirani 

organizator trajnostnega turizma (VS) / diplomirana organizatorka trajnostnega turizma (VS). 

 

1. POGOJI ZA VPIS 

 

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpiše: 

A. kdor je opravil maturo, 

B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu, 

C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program, 

D. znanje slovenskega jezika na ravni B2 (za tujce, ki se vpisujejo v slovenski program) oziroma 

znanje angleškega jezika na ravni B2 (za tujce, ki se vpisujejo v angleški program). 

 

ERUDIO visokošolsko središče lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih 

mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke izbrani po kriteriju doseženih točk: 

 splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha 

pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk) oz. 

 splošnega uspeha pri poklicni maturi (50%) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (50%).  

 

Dokazila za vpis v 1. letnik: 

 Spričevalo o zaključnem izpitu, splošni ali poklicni maturi (overjena kopija), 

 Spričevalo 3. in 4. letnika (overjena kopija), 

 Fotokopijo osebnega dokumenta,  

 Potrdilo o znanju slovenskega ali angleškega jezika za tujce (odvisno od programa v katerega 

se vpisujejo). 
 

 

2. VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZ. POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpiše, kdor je 

uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis 

v visokošolski strokovni program. Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti 

sorodnih programov, ki skladno s 6. členom Meril za prehode, ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet 

Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu : 
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1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomskega dela opraviti dodatne študijske 

obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ ERUDIO Visokošolskega 

središča. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega 

programa. 

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpiše: 

A. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.  

B. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če 

izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.  

Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti sorodnih programov, skladno s 6. 

členom Meril za prehode (ki jih je 18. 11. 2010 sprejel Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem 

šolstvu): 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 

na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Diplomanti ostalih programov morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, 

ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ  ERUDIO Visokošolskega središča. Pogoje 

za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 

Kot sorodni  programi se štejejo visokošolski študijski programi s področja ekonomije in poslovnih ved 

za program Podjetništvo in mednarodno poslovanje in turizma za program Dediščinski in kulinarični 

turizem.  

ERUDIO visokošolsko središče v študijskem letu 2019/2020 ponuja tudi možnost vpisa tujih študentov 

v študijski program, ki se bo izvajal v angleškem jeziku (Podjetništvo in mednarodno poslovanje). 
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Dokazila za neposredni vpis v 2. in 3. letnik: 

 Diploma višješolskega ali visokošolskega programa (overjena kopija), 

 Potrdilo o opravljenih izpitih (original), 

 Potrjene učne načrte, 

 Fotokopijo osebnega dokumenta.  

 

3. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST 

 

ERUDIO Visokošolsko središče bo izvajalo izredni študij v klasični in kombinirani oz- e-obliki. Študenti 

se lahko med letom odločijo za prehod s klasičnega na kombinirani oz. e-študij. 

 

Program: Podjetništvo in mednarodno poslovanje 

Skupno število prostih vpisnih mest: 120. 

 

Prosta mesta* za Slovence in državljane držav 

članic EU 

za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujci izven EU 

Vpis v 1. letnik 55 25 

Vpis v višji letnik 30 0 

Diplomanti/vzporedni študij 10 0 

 

Študij v angleščini za tuje študente bo ERUDIO Visokošolsko središče izvajalo v primeru, da se v program 

vpiše najmanj 20 študentov. 

 

*ERUDIO Visokošolsko središče lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih 

mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program 

ostane enako. 

 

Program: Dediščinski in kulinarični turizem 

Skupno število prostih vpisnih mest: 120. 

 

Prosta mesta* za Slovence in državljane držav 

članic EU 

za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujci izven EU 

Vpis v 1. letnik 55 25 

Vpis v višji letnik 30 0 
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Diplomanti/vzporedni študij 10 0 

 

Študenti ob vpisu izberejo smer študija, Turizem v naravi in dediščinski turizem oz. Kulinarični turizem 

in protokolarni dogodki. Pogoj za izvedbo razpisane smeri študija (smeri Turizem v naravi in dediščinski 

turizem oz. smeri Kulinarični turizem in protokolarni dogodki) je vpis najmanj 12 študentov študijski 

program Dediščinski in kulinarični turizem. 

 

Program Dediščinski in kulinarični turizem se bo izvajal samo v slovenskem jeziku.  

 

*ERUDIO Visokošolsko središče lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih 

mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program 

ostane enako. 

 

4. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA 

 

Če se kandidat prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca natisnjenega obrazca po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih 

bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).  

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 

prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 

poslati po pošti ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od 

elektronske oddaje prijave v eVŠ. 

 

Kot pravočasna se upošteva: 

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka 

in 

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem 

oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 

zaključka prijavnega roka. 
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5. PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN IZOBRAŽEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V 

RS 

 

Kandidati, državljani RS in državljani članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini, 

morajo skupaj s prijavo oz. najkasneje do 30. 09. 2019 poslati overjene kopije zaključnega spričevala, 

spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o nostrifikaciji oz. o 

priznavanju. 

 

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini 

(tujci izven EU) in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo oddajo tudi vlogo za 

priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Opis postopka priznavanja 

izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji je 

objavljen na spletni strani ministrstva: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c215 52. 

 

Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski 

obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu: Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. 

 

Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in 

elektronski pošti. Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 

izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema 

popolne vloge. 

 
6. ROKI ZA PRIJAVO 

 

1. rok za prvo prijavo: 20. 3. 2019 do 20. 4. 2019 

2. rok za drugo prijavo: 23. 4. 2019 do 30. 9. 2019 

Oziroma do zasedbe prostih mest.  

 

 

Vpisni roki: 

Vpis kandidatov bo potekal v obdobju od 15. aprila 2019, najpozneje pa do 30. septembra 2019.  

 

Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. 

oktobra 2019, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda. 

 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/%23c215%2052.
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7. INFORMATIVNI DNEVI 

 

FEBRUAR 2019 

petek, 15.02.2019, ob 11:00 in ob 16. uri  

sobota, 16.02.2018, ob 10. uri 

 

MAJ 2019 

ponedeljek, 06.05.2019, ob 16. uri 

 

AVGUST 2019 

torek, 27.08.2019, ob 16. uri 

 

SEPTEMBER 2019 

torek, 10.09.2019, ob 16. uri 

ponedeljek, 23.09.2019, ob 16. uri  

 

 

E- informativni dan: po dogovoru –  predhodni prijavi na referat@erudio.si ali prek spletne strani šole 

na www.erudio.si. 

 

Za individualne informativne pogovore ali svetovanje v zvezi s študijem, prijavo za vpis in postopkom 

priznavanja izobraževanja se lahko dogovorite prek elektronske pošte referat@erudio.si ali po 

telefonu 01 / 548 37 66. 

Več informacij na www.erudio.si.  
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Priloga 1: 
 

 
Zap.št.  

Ime priloge 
(slovensko) 

Ime priloge 
(angleško) 

Opis priloge (slovensko) Opis priloge (angleško) Ali je 
priloga 
obvezna? 
DA/NE 

Ali je prilogo 
mogoče 
oddati 
elektronsko? 
DA/NE 

Vrsta prijave pri 
kateri se priloga 
prikaže (vse vrste, 
prvi vpis v 1. 
letnik, vpis v višji 
letnik, vzporedni 
vpis, vpis na 
mesta za 
diplomante) 

Ali je priloga 
vezana na 
priznavanje 
izobraževanja? 
DA/NE/OBOJE 

1 Spričevalo o 
zaključnem 
izpitu ter 
spričevali 3. in 
4. letnika 

Final 
examination 
certificate and 
certificates 3rd 
and 4th year 

Kandidati, ki so srednjo šolo 
končali z zaključnim izpitom, 
pošljejo spričevalo o zaključnem 
izpitu ter spričevali 3. in 4. 
letnika. 
Kot dokazila veljajo fotokopije 
zahtevanih dokumentov, 
overjene pri notarju, uradni 
osebi katerekoli upravne enote 
ali pri uradnih osebah 
visokošolskih prijavno-
informacijskih služb univerz ter 
javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih 
zavodov. 

Final examination 
certificate and 
certificates 3rd and 4th 
year 

DA NE Vse vrste NE 
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2 Diploma o 
končani srednji 
šoli od 
1981/82 - 
1985/86 

Diploma of 
secondary 
school from 
1981/82 - 
1985/86 

Kandidati, ki so se vpisali v 
štiriletne srednješolske 
programe od šolskega leta 
1981/82 do 1985/86 in so jih 
končali do 31. avgusta 1991 
oziroma 31. avgusta 1992, 
diplomo kot dokazilo o 
končanem srednješolskem 
izobraževanju in spričevali 
zadnjih dveh letnikov srednje 
šole. 
Kot dokazila veljajo fotokopije 
zahtevanih dokumentov, 
overjene pri notarju, uradni 
osebi katerekoli upravne enote 
ali pri uradnih osebah 
visokošolskih prijavno-
informacijskih služb univerz ter 
javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih 
zavodov. 

Diploma of secondary 
school from 1981/82 - 
1985/86 

DA NE Vse vrste NE 

3 Spričevalo o 
zaključnem 
izpitu – 
poskusni 

Final 
examination 
certificate - 
Experimental 

Spričevalo o zaključnem izpitu – 
poskusni maturi (iz leta 1994) 
Kot dokazila veljajo fotokopije 
zahtevanih dokumentov, 
overjene pri notarju, uradni 

Final examination 
certificate - 
Experimental 
Baccalaureate (from 
1994) 

DA NE Vse vrste NE 
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maturi (iz leta 
1994) 

Baccalaureate 
(from 1994) 

osebi katerekoli upravne enote 
ali pri uradnih osebah 
visokošolskih prijavno-
informacijskih služb univerz ter 
javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih 
zavodov. 

4 Spričevala iz 
nekdanjih 
jugoslovanskih 
republik, 
pridobljena 
pred 25. 6. 
1991 

Certificate from 
former Yugoslav 
republics prior 
26 June 1991 

Spričevala iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik, 
pridobljena pred 25. junijem 
1991, veljajo brez postopka 
priznavanja. 
Kot dokazila veljajo fotokopije 
zahtevanih dokumentov, 
overjene pri notarju, uradni 
osebi katerekoli upravne enote 
ali pri uradnih osebah 
visokošolskih prijavno-
informacijskih služb univerz ter 
javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih 
zavodov. 

A certified copy of 
certificate on 
completion of 
secondary education 
in former Yugoslav 
republics prior 26 June 
1991. 
 

DA NE Vse vrste NE 

5 Diploma o 
mednarodni 
maturi 
(International 

Diploma of the 
IB Diploma 
Programme 
(International 

Kandidati, ki že imajo diplomo o 
mednarodni maturi 
(International Baccalaureat – 
IB), pošljejo to diplomo. Za 

A certified copy of 
diploma of the IB 
Diploma Programme 

DA NE Vse vrste NE 
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Baccalaureat – 
IB) 

Baccalaureat - 
IB) 

kandidate, ki bodo letos 
opravljali mednarodno maturo v 
Sloveniji, bodo podatke o 
splošnem uspehu, na podlagi 
njihovega soglasja, poslale 
gimnazije. Kandidati, ki jo bodo 
opravljali v tujini, morajo 
spričevala predložiti do roka 
določenega v razpisu. 
 

(International 
Baccalaureat - IB) 

6 Odločba o 
priznanju oz. 
nostrifikaciji s 
spričevali 

Decision on the 
recognition of 
foreign 
certificate or 
diploma 

Priloga je relevantna, če se 
vpisujete s tujo srednješolsko 
izobrazbo in že imate odločbo o: 
- priznanju spričevala za to 
konkretno srednješolsko 
izobrazbo oziroma 
- nostrifikaciji, pridobljeni pred 
21. 1. 2005. 

Only relevent, if you 
have the decision on 
recognition of 
education for 
continuing education 
issued in Slovenia for 
study programmes 
you are applying to.  
Individuals, wishing to 
obtain access to 
education in the 
Republic of Slovenia on 
the basis of the foreign 
certificate or diploma, 
need to apply for 
recognition (pursuant  

DA NE Vse vrste NE 



 
 

 
ERUDIO Visokošolsko središče 

Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 
Tel: 01 548 37 66, gsm: 031 383 064 

e-pošta: referat@erudio.si 

 
 

to  the  Act  on  
Assessment  and  
Recognition  of  
Education). How to 
apply for recognition 
check in Instructions 
for completing the 
application. 

7 Overjena 
fotokopija 
originalne 
diplome 
zaključenega 
študijskega 
programa 

Certified copy of 
the diploma of 
completed 
study 
programme 

Overjena fotokopija originalne 
diplome zaključenega 
študijskega programa, s katerim 
se prijavljate za vpis. 
 

Certified copy of the 
diploma of completed 
study programme 

DA NE Vpis v višji letnik, 
Vpis na mesta za 
diplomante 

NE 

8 Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih 

Proof of 
completion of 
exams 

Fotokopije originalnih dokazil o 
izpolnjevanju pogojev morajo 
biti overjene. 

Proof of completion of 
exams - certified copy 

DA NE Vpis v višji letnik, 
Vpis na mesta za 
diplomante 

NE 

9 Soglasje 
matičnega 
visokošolskega 
zavoda za 
vzporedni vpis 

Consent of the 
home higher 
education 
institution for 
parallel studies 

Soglasje matičnega 
visokošolskega zavoda za 
vzporedni vpis 

Consent of the home 
higher education 
institution for 
enrollment to parallel 
study programme 

DA NE Vzporedni vpis NE 

10 Znanje 
ustreznega 

Knowledge of 
the appropriate 

Tuji državljani morajo izkazati 
ustrezno znanje jezika, v 

Knowledge of the 
appropriate language 

DA NE Vse vrste DA 
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jezika na ravni 
B21 (slovenski 
ali angleški 
jezik) 

language at B2 
level (Slovene or 
English) 

katerem se študij izvaja, vsaj na 
ravni B2 glede na skupni 
evropski referenčni okvir za 
jezike (CEFR) z ustreznim 
potrdilom. 

at B2 level (Slovene or 
English) 

11 Izvirnik listine 
o 
izobraževanju 

Original or the 
duplicate of the 
final 
certificate(s) 

Izvirnik listine (ali dvojnik ali 
drug dokument, ki v skladu z 
zakoni države izdaje listine 
nadomesti izvirnik) o 
opravljenem izobraževanju, za 
katerega kandidat želi priznanje 
pravica dostopa, prijave in 
obravnave v postopku vpisa pri 
nadaljevanju izobraževanja. 
Izvirnik mora biti legaliziran na 
podlagi haaške konvencije iz 
1961 (na sodišču krajevne 
pristojnosti, kjer je bilo 
spričevalo pridobljeno), žig 
APOSTILLE mora biti pravilno 
izpolnjen, oz. Zakona o 

Original or the 
duplicate of the final 
certificate(s), 
representing general 
requirement for 
access to higher 
education in the 
country of issue, 
legalised on the basis 
of: the 1961 Hague 
Convention (at the 
court with territorial 
jurisdiction where the 
certificate or diploma 
has been issued); with 
properly filled in 
apostille form affixed 

DA NE Vse vrste DA 

                                                           
1 Podlaga zahtevi po znanju jezika izhaja iz 38. člena Zakona o visokem šolstvu, ki kot pogoj za vpis v visokošolski študij prve stopnje predpisuje opravljeno maturo. Opravljena matura iz prvega tujega 

jezika pa je enakovredna znanju jezika na nivoju B2. 
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overovitvi listin v mednarodnem 
prometu.  
Legalizacija izvirnika ni potrebna 
za države: Avstrija, Bolgarija, 
Bosna in Hercegovina, Ciper (za 
listine javnih in zasebnih višjih in 
visokih izobraževalnih institucij), 
Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, 
Madžarska, Makedonija, 
Romunija. 

or the Authentication 
of Documents in 
International Traffic 
Act. 
Countries for which no 
legalization is 
required: Austria, 
Bulgaria, Bosnia and 
Herzegovina, Cyprus 
(for documents issued 
by public higher 
education institutions 
and universities), 
Czech republic, France, 
Greece, Croatia, 
Hungary, Republic of 
Macedonia, Rumania. 

13 Sodno overjen 
prevod listine 
o 
izobraževanju 
v slovenski 
jezik 

Certified 
Slovene 
translation of 
the certificate(s) 

Sodno overjen prevod izvirnika 
listine o izobraževanju v 
slovenski jezik. Na 
visokošolskem zavodu, kamor 
se prijavljate za vpis, preverite, 
če se zahteva sodno overjen 
prevod listin v vašem jeziku. 

Certified Slovene 
translation of the 
certificate(s) ), 
representing general 
requirement for access 
to higher education, 
(please check at the 
relevant university or 
higher education 

DA NE Vse vrste DA 
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institution if this 
document is required). 
For the list of 
authorised translators 
see: 
https://spvt.mp.gov.si
/tolmaci.html 

14 Dokazilo o 
vsebini in 
trajanju 
izobraževanja 
ter opravljenih 
obveznostih 

Evidence on the 
contents and 
duration of 
education 

Neoverjena kopijo dokazila o 
vsebini in trajanju izobraževanja 
ter opravljenih obveznostih med 
izobraževanjem. 

(Not certified) copies 
of annual report cards, 
transcripts, a diploma 
supplement or some 
other evidence on the 
contents and duration 
of education. 

DA NE Vse vrste DA 

15 Kratek 
kronološki opis 
celotnega 
izobraževanja 

Short 
chronological 
description of 
the entire 
education 

Kratek kronološki opis celotnega 
izobraževanja 

Short chronological 
description of the 
entire education 
(statement  by the 
applicant) 

DA NE Vse vrste DA 

 

https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

