
PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA 
 
KDAJ LAHKO UVELJAVLJAM PRIZNAVANJE IZPITOV? 
Priznavanje izpitov lahko uveljavljate v primeru da: 

• ste izpit/-e opravljali na drugi fakulteti, 

• se na naši Višji strokovni šoli prepisujete iz starega v nov program.  
 

KAKO UVELJAVLJATI PRIZNAVANJE IZPITOV? 
O priznavanju izpitov odloča študijska komisija Višje strokovne šole Škofja Loka. Za priznavanje izpitov morate oddati 
Vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. K vsaki Vlogi morate priložiti potrdilo o opravljenem izpitu in 
učni načrt za posamezni predmet. Vse dokumente dobite na fakulteti, kjer ste izpite opravljali. Za vsak predmet 
izpolnite svojo vlogo in k vsaki vlogi priložite kopijo potrdila o opravljenem izpitu/-ih in kopijo učnega načrta, le za 
predmet/-e za katere/-ega vlagate priznavanje izpita (le za predmet/-e katere ste vpisali na vlogo). Če boste 
dokumentacijo pošilljali po e-pošti mora vsaka priponka vsebovati: vlogo, potrdilo o opravljenem izpitu (izpis 
ocen) in učni načrt za predmet, za katerega vlagate priznavanje. K vlogami ne prilagajte originalnih dokumentov, 
ampak nam originale (potrdilo o opravljenem izpitu in celotni učni načrt) pokažete/pošljete le v vpogled. 
 

KAKO VEM, DA JE SNOV PREDMETA ZA KATEREGA UVELJAVLJAM PRIZNAVANJE IZPITA ENAKA 
PREDMETU NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI, ČE IMA PREDMET DRUGAČEN NAZIV? 
Na različnih fakultetah imajo lahko predmeti različne nazive, snov, ki se predava, pa je podobna. Da vam bo lažje in 

boste točno vedeli, kakšno snov vsebuje posamezni predmet, preglejte učni načrt fakultete, kjer ste opravili izpit in 

učni načrt naše fakultete, ki ga dobite na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje oz. na tej povezavi: 

http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx#Strojnitvo . Če je bila snov na vaši fakulteti razporejena v več 

predmetov, lahko kot pridobljeno znanje vpišete več predmetov. V tem primeru morate k vsaki vlogi priložiti izpis 

ocen in učni načrt za vse predmete, za katere vlagate pridobljeno znanje.  

 

DO KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO/E ZA PRIZNAVANJE IZPITOV? 
Priporočamo, da vloge za priznavanje izpitov oddate na šolo do 1. junija (ne glede na to ali ste že ali še niste vpisani v 
Višjo strokovno šolo Škofja Loka), saj boste tako dobili informacijo o številu priznanih izpitov že pred začetkom 
predavanj. Če boste vloge oddali kasneje, je možnost, da se določena predavanja na šoli že začnejo izvajati, vi pa še 
ne boste imeli podatka glede priznanih izpitov. V takem primeru morate obiskovati predavanja oziroma vaje dokler 
ne dobite odgovora študijske komisije glede priznanih izpitov.  
 

KAM ODDAM VLOGE ZA PRIZNAVANJE IZPITOV? 
Vloge za priznavanje izpitov lahko oddate osebno v referat šole v času uradnih ur referata: http://www.scsl.si/o-soli-
visja/kontakt ,ali jih pošljete po pošti na naslov: Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 
Škofja Loka s pripisom »referat«. Če boste dokumente oddali osebno v referat šole, bomo originale le pogledali in 
vam jih takoj vrnili, če boste pošiljali po pošti, napišite naslov, kamor vam bomo lahko originalne dokumente vrnili. 
 

KAKO IN KDAJ DOBIM ODGOVOR NA VLOGO? 
Pred zasedanjem študijske komisije moramo najprej pridobiti mnenje profesorja. Odgovor na vlogo dobite po navadni 
pošti v roku dveh mesecev od oddaje dokumentov. Izpit vam študijska komisija lahko prizna v celoti, delno ali pa vam 
izpita ne priznajo. 

 
ŠTUDIJSKA KOMISIJA MI JE IZPIT PRIZNALA DELNO. 
V primeru, da vam študijska komisija izpit prizna delno, se morate za opravljanje nepriznanega dela izpita, pred 
opravljanjem le tega, na izpit prijaviti. Le na ta način vam profesor lahko oceno zaključi in vpiše v vaš e-indeks. Za 
prijavo na opravljanje le dela izpita, veljajo enaka pravila glede prijav, kot na prijavo za opravljanje celotnega izpita. 
 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA MI JE IZPIT PRIZNALA V CELOTI. 
Če vam študijska komisija izpit prizna v celoti, prijava na izpit ni potrebna. 
 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA MI IZPITA NI PRIZNALA. 
V tem primeru morate izpit opravljati v celoti in po enakih pravilih glede prijav, kot velja za vse ostale neopravljene 
izpite. 
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