
 

               
                                                      

 
_________________ 

 
 
Navodilo

 

: podatke vpisujte z velikimi tiskanimi črkami, števila z arabskimi številkami. Študentje programa Oblikovanje 
materialov obvezno navedite izbrani modul (Kamen ali Kovina in polimeri). 

 

VPISNICA 
V DRUGI LETNIK/CIKLUS VIŠJEŠOLSKEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

PO PROGRAMU:____________________________________ MODUL:__________________________________ 

ŠTUDIJSKO LETO:_____________________________ NAČIN ŠTUDIJA:__________________________________      

  

                                                                                                                                                                                                              

1. OSEBNI PODATKI                                                 DAVČNA ŠTEVILKA: 

IME: ___________________________________________  EMŠO: 

PRIIMEK:________________________________________  SPOL (obkrožite):   1 – moški      2 – ženski 

DEKLIŠKI PRIIMEK:_________________________________ DATUM ROJSTVA:___________________________ 

KRAJ ROJSTVA:____________________________________OBČINA ROJSTVA:___________________________ 

              

              

2. TELEFON IN E-NASLOV 

DOMA:_______________________     GSM: _______________________  SLUŽBA:_______________________ 

E-NASLOV:_________________________________________________________________________________ 

3. PODATKI O STATUSU (obkrožite) 

1 –študent(ka)       2 – nezaposlen(a)       3 – prijavljen(a) kot iskalec(ka) zaposlitve       4 – upokojenec(ka) 

2 – zaposlen(a) v/na _________________________________________________________________________ 

4. PODATKI O DELOVNIH IZKUŠNJAH  V ZVEZI S PRIZNAVANJEM PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA  
Do začetka študijskega leta bom imel(a) vsaj tri leta delovnih izkušenj (obkrožite):     1 – da          2 – ne 
Do začetka študijskega leta bom imel(a) delovne izkušnje na delovnih mestih s področja programa, v katerega 
se  vpisujem:     1 – ne          2 – da, in sicer __________ let in __________ mesecev. 
5. STALNO BIVALIŠČE 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA:____________________________________________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:__________________________________________________________________ 

OBČINA:_______________________________________     DRŽAVA:__________________________________ 

6. ZAČASNO  BIVALIŠČE / NASLOV ZA OBVESTILA (izpolnite le, če se podatki razlikujejo od gornjih) 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA:____________________________________________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:__________________________________________________________________ 

OBČINA:_______________________________________     DRŽAVA:__________________________________ 

7. PODATKI O PLAČEVANJU ŠOLNINE ZA IZREDNI ŠTUDIJ (obkrožite) 

1 – šolnino v celoti plačam sam         2 – šolnino v celoti plača podjetje / druga organizacija 
3 – šolnino deloma plača podjetje / druga organizacija, deloma pa sam 

 

1 2 2 6 0 2      

(vpišite delovno organizacijo in njen naslov) 

(redni / izredni)

(Kamen / Kovina in polimeri) 

datum prejema vloge 
(izpolni referat)

Vps-2

vpisna številka 



 
 
 
Podatki iz te vpisnice se zbirajo, hranijo in posredujejo v skladu s 56., 58., in 60. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju 
(Uradni list RS; št. 86/04), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS; št. 86/04) ter z Zakonom o centralnem 
registru prebivalstva (Uradni list RS; št. 1-2/99). 
 
 
Podpisani(a) soglašam, da se zgoraj navedeni podatki vodijo za potrebe Višje strokovne šole Šolskega centra 
Srečka Kosovela Sežana in pristojnega ministrstva.  
S podpisom jamčim za resničnost podatkov, navedenih v tej vpisnici. Zavezujem se, da bom šoli vsako 
spremembo osebnih podatkov pisno ali osebno sporočil(a).  
 
 
V_____________________________, dne__________________           ________________________________  
                                                                                                                                                    (lastnoročni podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


