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PRIJAVA ZA VPIS 
v študijski program Strokovnjak/strokovnjakinja  

za inštalacije v pametnih stavbah  
 
I. OSEBNI PODATKI 

IME   PRIIMEK 

                 

SPOL (obkrožite) 1 - moški 2 – ženski DATUM ROJSTVA 

                 

KRAJ ROJSTVA   DRŽAVA ROJSTVA 

               

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO) 
              

              

                  
 
II. STALNO BIVALIŠČE   

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

 
POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca)     

      

PRENOSNI TELEFON (GSM) DRŽAVA 

      

E-POŠTA TELEFON 

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

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

 
POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca)     

      
 
 
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(ka)   
3- sem Slovenec(ka) brez slovenskega državljanstva, državljan(ka): ………………………………………………………….. 

4 - imam dvojno državljanstvo: ........................................................ in .............................................. ………… 

 
V. PODATKI O VIŠJEŠOLSKEM ALI VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU  

 
Naziv fakultete oz. višje šole: _____________________________________________________________________________________________ 

  
Program in smer študija: ________________________________________________________________________________________________ 

 
Datum diplomskega izpita _______________________________ Datum izdaje diplomske listine: ________________________________ 
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VI. DELOVNE IZKUŠNJE S PODROČJA ELEKTRIČNIH ALI STROJNIH INŠTALACIJ  

 
Najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja elektičnih ali strojnih inštalacij                 (obkrožite)   1 – Da   2 – Ne 
 

 
Pogodba o zaposlitvi na področju pametnih inštalacij ali pogodba za izvjanje praktičnega izobraževanja za inštalacije v pametnih stavbah. 
 
(obkrožite)   1 – Da   2 – Ne 
  

 
 

 
K prijavi morate priložiti: 

• original ali overjeno potrdilo o opravljenih predmetnih izpitih oz. potrdilo, kjer je razvidna povprečna ocena vseh študijskih 
obveznosti in ocena diplomskega izpita, 

• overjeno dokazilo o končanem višješolskem ali visokošolskem študijskem programu s področij elektronike, elektrotehnike, 
elektroenergetike, informatike, mehatronike, strojništva ali telekomunikacij, 

• original dokazilo o najmanj 1 letu delovnih izkušenj s področja električnih ali strojnih inštalacij, 
• overjeno fotokopijo pogodbe o zaposlitvi na področju pametnih inštalacij ali overjeno pogodbo za izvajanje praktičnega 

izobraževanja za inštalacije v pametnih stavbah. 

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

 

 
V ..............................................................................., dne ............................................ Lastnoročni podpis: ……………………………............................ 

 
Podatki iz te prijave se zbirajo, hranijo, uporabljajo in posredujejo v skladu s študijskim programom za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja, 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).  

 
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete skupaj z dokazili do 20. 10. 2022 na naslov:  

Višja strokovna šola ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj  
 


