
  

 
 

 
 

 
PRIJAVA ZA VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ – MUNERA 3 

v študijskem letu 2020/ 2021 

 
Vpišite (z velikimi tiskanimi črkami) oz. preverite podatke! 

           
 

Študijsko leto:  

Program:  

Letnik / ciklus:  

Način študija:  

Vrsta vpisa:  

 

I. Osebni podatki študenta/ke  

Ime:   Datum rojstva:  

Priimek:   Kraj rojstva:  

Dekliški priimek:   Občina rojstva:                                               

Spol:   Država rojstva:  

EMŠO:               Državljanstvo:  

Davčna številka:          

 

II. Naslov stalnega bivališča 

Ulica (naselje) in hišna št.:  

Poštna številka in pošta:  

Občina:   Država:  

 

III. Naslov za obvestila (vpišite samo, če je različen od naslova stalnega bivališča) 

Ulica (naselje) in hišna št.:  

Poštna številka in pošta:  

Občina:   Država:  

 

IV. Podatki o državljanstvu (obkrožite številko odgovora in dopišite podatke pri odgovorih 2, 3 in 4 

1 – sem državljan(ka) Republike Slovenije 

2 – sem tuji državljan 

3 – sem Slovenec(ka) brez slovenskega državljanstva, državljan(ka):  

4 – imam dvojno državljanstvo:  

 

V. V skladu z razpisom za vpis se prvič prijavljam v 1. letnik izrednega študija v višješolski strokovni  

študijski program: 

1 – VELNES – izredni študij 

 

 

Kontaktni podatki 

Telefon doma:   GSM:  

Telefon služba:   E-naslov:   

 

 



  

 

 

 

 

VIII. Izjava o dosedanjih vpisih v višje in visokošolsko izobraževanje (obkrožite)          

1 bil/a sem že 3 leta vpisan/a na visokošolsko izobraževanje 

2 bil/a sem že 3 leta redno vpisan/a v višje strokovno izobraževanje 

3 sem že enkrat ponavljal/a letnik v višjem strokovnem izobraževanju    

4 sem že enkrat zamenjal/a študijski program oz. šolo v višjem strokovnem izobraževanju  

 

Vsi, ki ste bili tri ali več let vpisani v študijski program višješolskega izobraževanja (isti program in isti 

način študija, tj. izredni študij, ne izpolnjujete pogojev za vpis v program MUNERA 3! 
 

Šola pošilja nujna obvestila študentom tudi preko brezplačnih SMS sporočil (obkrožite)          

1 želim sprejemati nujna SMS sporočila      

2 ne želim sprejemati nujnih SMS sporočil 
 

Šola pošilja nujna obvestila študentom tudi preko elektronske pošte (obkrožite)          

1 želim sprejemati nujna sporočila preko elektronske pošte 

2 ne želim sprejemati nujnih sporočil preko elektronske pošte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Podatki o opravljenih mojstrskih, delovodskih oziroma poslovodskih izpitih 

Vrsta izpita:  

Pridobljeni  naziv:   Datum dokazila:   

 

Izpit sem opravil(a) – vpišite datum izdaje spričevala o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu: 

Poleg preizkusa znanja iz slovenskega jezika sem opravljal(a) preizkus znanja iz (obkrožite):   

1 matematike 2 tujega jezika  

Preizkus znanja sem opravil(a) – vpišite datum izdaje potrdila o preizkusu: 

Do roka za vpis imam vsaj tri leta delovnih izkušenj in prilagam dokazilo (obkrožite):  1 – da  2 – ne  

VII. Podatki o končani srednji šoli 

Naziv šole:  

Program:  

Smer:  

Tuj jezik:   Uspeh:  

Način zaključka:   Datum spričevala:  

 

Prilagam naslednja dokazila (obkrožite): 

1. overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ali diplome 

2. overjeno fotokopijo spričevala in obvestila na maturi 

3. overjeno fotokopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole 

4. overjeno fotokopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole 

5. overjeno fotokopijo zaključnega spričevala, pridobljenega v tujini 

6. odločbo o nostrafikaciji v tujini pridobljenih spričeval 

7. overjeno fotokopijo spričevala o opravljenem mojstrskem, delovodskem oz. poslovodskem izpitu 



  

 

 

 

 

 

Podpisani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da moje osebne podatke s tega 

obrazca uporabljajo: Statistični urad Republike Slovenije za izvedbo statističnih raziskovanj, Republiški 

zavod za zaposlovanje za pomoč pri študijskem usmerjanju in zaposlovanju ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport za usklajevanje vpisa in statistično obdelavo podatkov o vpisu ter za 

koriščenje storitev knjižničnega sistema. 

 

K prijavi morate priložiti overjena spričevala in druga dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev (brezplačno lahko za te namene overite omenjene dokumente na upravni enoti). 

Izvirnikov spričeval ne prilagajte! V kolikor vlogo prinesete osebno, ne potrebujete overjenih 

kopij, prinesete samo original na vpogled. 

 

S podpisom zagotavljam, da so podatki, navedeni v tej prijavi, resnični. 

 

 

 

V Ljubljani, dne: ........................................                               ......................................................... 
                     (podpis študenta/ke) 
 

 

 

 

Podatki iz te prijave se zbirajo, hranijo, uporabljajo in posredujejo v skladu s 56., 58. in 60. členom Zakona o 

višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 100/2013), v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007) ter z Zakonom o centralnem registru prebivalstva (Uradni list 

RS, št. 72/2006) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
 

 

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: 

VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava za vključitev v projekt 

MUNERA 3« 
 


