V P I S N I

L I S T

Prosimo, da podatke vpisujete z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

I. OSEBNI PODATKI (napišite jih tako, kot so navedeni v rojstnem listu, osebni izkaznici ali potnem listu)
IME
PRIIMEK
Spol (obkrožite)

1-moški

2-ženski

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA
DAVČNA ŠTEVILKA
II. STALNO BIVALIŠČE
ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA
OBČINA

POŠTA

POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca)

TELEFON

DRŽAVA

Prenosni telefon

NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE

III. NASLOV ZA OBVESTILA (napišite le, če je drugačen od stalnega bivališča)
IME NASLOVNIKA

PRIIMEK NASLOVNIKA

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTA

POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca)

TELEFON

DRŽAVA

IV. PODATKI O DRŽAVLJANSTVU (obkrožite številko odgovora in dopišite podatke pri odgovorih 2, 3 in 4)
1 – sem državljan/državljanka Republike Slovenije
2 – sem tuji(a) državljan/državljanka
3 – sem Slovenec/Slovenka brez slovenskega državljanstva
4 – imam dvojno državljanstvo ____________________ in _____________________
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V. PODATEK O DELOVNIH IZKUŠNJAH (izpolnijo kandidati s triletno srednjo poklicno šolo oziroma
mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom)
Do vpisa v program Tehnik varovanja bom izpolnil tri leta (ali več) delovnih izkušenj.
1 – Da

2 – Ne

------------- let

Če ste obkrožili DA prosimo, da dokazilo o delovnih izkušnjah priložite prijavi.
Zaposlen v delovni organizaciji:

VI. SKLADU Z RAZPISOM ZA VPIS SE PRIJAVLJAM ZA IZOBRAŽEVANJE
SREDNJA STROKOVNA ŠOLA: ČAS – Zasebna šola za varnostno izobraževanje
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: TEHNIK VAROVANJA (PTI, SSI)
NAČIN IZOBRAŽEVANJA (obkrožite številko pred ustreznim odgovorom):
1 – redno
2 – odrasli
3 – samoizobraževanje
KRAJ IZOBRAŽEVANJA
(napišite le, če se želite izobraževati zunaj sedeža strokovne šole)

VII. PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAŽEVANJU
OŠ (ime šole):
Ime srednje šole
Kraj srednje šole:

Država

Program in smer:
Trajanje programa navedene srednje šole (obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom):
1 – triletni
2 – štiriletni
3 – petletni
4 – program 3+2
Srednjo šolo sem končal (a) z (obkrožite številko pred ustreznim odgovorom):
1 – maturo
2 – poklicno maturo
3 – mednarodno maturo
4 – zaključnim izpitom
5 – srednješolsko diplomo
0 – drugo ___________________________________
Šolo sem uspešno končal(a) (vpišite v okenca datum izdaje zaključnega spričevala)
Dan Mesec Leto
Prilagam naslednja dokazila (obkrožite):
1. overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ali maturitetnega spričevala
2. overjeno fotokopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole
3. overjeno fotokopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole
4. overjeno fotokopijo zaključnega spričevala, pridobljenega v tujini
5. odločbo o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval
6. druga dokazila o izobraževanju

VIII. PODATKI O PREIZKUSU ZNANJA (izpolnijo kandidati s triletno srednjo poklicno šolo oziroma
mojstrskim, poslovodskim ali delovodskim izpitom)
Poleg preizkusa znanja iz slovenskega jezika s književnostjo sem opravljal(a)
preizkus znanja iz (obkrožite):
1 – matematike
2 – tujega jezika
Preizkus sem uspešno opravil (datum):
Dan

Mesec Leto

Prilagam overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu
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IX. OPOMBE KANDIDATA ZA VPIS
Govorim in pišem tuji jezik:
Odločil/-a sem se, za (angleščino, nemščino, ali italijanščino, če bo več kandidatov) :
- prvi tuji jezik:
- drugi tuji jezik
Moj osebni račun:

V ____________________, dne_______________

Lastnoročni podpis:____________________

X. URADNE PRIPOMBE ŠOLE (Priznana znanja/ocene, priznana praksa)

Datum: ________________

Podpis študijske komisije:
__________________________________

O P O M B E
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