
 

 

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

PRIJAVA ZA VPIS 
V ŠTUDIJSKEM LETU …………. 

 

 

Prosimo vas, če podatke vpisujete z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

Prijavo pošljete ali prinesete na naslov: Leila d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana. 

 

I. OSEBNI PODATKI (napišite jih tako, kot so navedeni v rojstnem listu, osebni izkaznici ali potnem 

listu) 

IME 

PRIIMEK (tudi dekliški) 

SPOL (obkroţite)                      1 – moški                           2 – ţenski  

ROJSTNI PODATKI (datum, kraj, občina in drţava rojstva) 

 

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA 
(tuji drţavljani vpišite rojstni datum) 

 

II. STALNO BIVALIŠČE 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA 

TELEFON DRŢAVA 

NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE PRENOSNI TELEFON 

 

 

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

IME NASLOVNIKA 

PRIIMEK NASLOVNIKA 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA 

TELEFON DRŢAVA 

 

IV. PODATKI O DRŢAVLJANSTVU (če imate dvojno drţavljanstvo, vpišite obe drţavi) 
Sem drţavljan(ka) ………………………………………, ………………………………… 

Podatek o stalnem bivališču tujih drţavljanov(k) in o statusu Slovenca(ke) brez slovenskega 

drţavljanstva: (izpolnite le tujci(ke) s stalnim bivališčem v Sloveniji in Slovenci(ke) brez slovenskega 

drţavljanstva) 
1 – Imam status Slovenca(ke) brez slovenskega drţavljanstva in ţelim, da se to upošteva v 

prijavnem postopku. 

2 – Imam stalno bivališče v Sloveniji in sem (oziroma so starši/skrbniki) davčni zavezanci 

Republike Slovenije. 

 

 



 

 

 

V. V SKLADU Z RAZPISOM ZA VPIS SE PRIJAVLJAM ZA ŠTUDIJ 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: Leila d.o.o. 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Poslovni sekretar 

NAČIN ŠTUDIJA                                        1 – redni       2 – izredni       3 – študij na daljavo 
(obkroţite številko pred ustreznim odgovorom) 

 

VI. PODATKI O SREDNJEŠOLSKI IZOBRAZBI 

Ime srednje šole: 

Kraj srednje šole:  Drţava: 

Program in smer 

Trajanje programa srednje šole (obkroţite ustrezni odgovor): 

štiriletni                      petletni                         program 3+2  

Srednjo šolo sem/bom končal(a) z (obkroţite številko pred ustreznim odgovorom): 

1 – maturo                                     2 – poklicno maturo                        3- mednarodno maturo 

4 – zaključnim izpitom                 5 srednješolsko diplomo                   6 – drugo: __________ 

Podatki o šolanju (obkroţite številko pred ustreznim odgovorom): 

1 – v šolskem letu ……………. sem dijak(inja) zaključnega letnika navedene srednje šole 

2- šolo sem ţe uspešno končal(a) (vpišite datum izdaje zaključnega spričevala) 

Prilagam naslednja dokazila (obkroţite): 

1 – overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ali diplome 

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 (potrdilo) o nostrifikaciji oz. o priznavanju v tujini pridobljenih spričeval 

 

VII. PODATEK O DELOVNIH IZKUŠNJAH 

(izpolnijo kandidati z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom) 

Do 1. oktobra bom imel(a) vsaj tri leta delovnih izkušenj. 

                      1- DA                                     2 – NE 

Če ste obkroţili DA, morate priloţiti dokazilo. 

 

VIII. DOSEDANJI ŠTUDIJ (obkroţite številko pred ustreznim odgovorom) 

1 – nikoli še nisem bil(a) vpisan(a) na višjo strokovno šolo 

2 – v študijskem letu …………….. sem prvič vpisan(a) v redni študij na višji strokovni šoli 

in ţelim zamenjati študijski program 

3 – bil(a) sem ţe vpisan(a) v redni študij na višji strokovni šoli, nisem pa nikoli ponavljal(a) 

letnika niti zamenjal(a) študijskega programa 

4 – bil(a) sem ţe vpisan(a) v redni študij na višji strokovni šoli in sem doslej enkrat ţe 

ponavljal(a) letnik oziroma enkrat zamenjal(a) študijski program 

5 – bil(a) sem ţe vpisana(a) na visokošolski zavod 

 



 

 

 

IX. OPOMBE (če ţelite sporočiti še kakšen podatek, ki je pomemben pri obravnavi vaše prijave, napišite) 

 

 

 

 

 

 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov, navedenih v tem prijavnem obrazcu, in 

potrjujem, da sem seznanjen(a) z vsebino Razpisa za vpis v višje strokovno 

izobraţevanje. 

 

 

V _________________ dne _________________ Lastnoročni podpis: __________________ 

 

 

X. Kdo/kaj vas je spodbudil/o k vpisu na našo šolo________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

XI. URADNE PRIPOMBE (izpolni višja strokovna šola) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 


