
 
  
 

PRIJAVA ZA VPIS V MUNERA 3  
V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019   

  

  

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. V SKLADU Z RAZPISOM ZA VPIS SE PRIJAVLJAM V VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM:  

  

1 LOGISTIČNO INŽENIRSTVO – izredni študij  (obkrožite izbrano možnost)  
1  
2 a) vpis v 1. letnik        b) vpis za dokončanje študija (diplomsko delo ter nedokončani predmeti) 

 

2 PROGRAM PREKVALIFIKACIJE NA RAVNI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (obkrožite izbrano možnost)    

 
                 a) Logistični tehnik       b) Tehnik varovanja 

  
  
  

  

  

  



    
VI. PODATKI O MOJSTRSKIH, DELOVODSKIH OZIROMA POSLOVODSKIH IZPITIH  (izpolnijo kandidati z mojstrskim, s 

poslovodskim ali z delovodskim izpitom)  

  

Vrsta izpita (obkrožite): 1 mojstrski   2  delovodski  3 poslovodski      Pridobljeni naziv:  

  

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 SREDNJEŠOLSKI IZOBRAZBI   

  

Ime srednje šole:   

Kraj srednje šole:  Država:  

Program in smer:  

  Trajanje programa navedene srednje šole (izberite samo en ustrezni odgovor in obkrožite številko pred njim):     
1 – štiriletni   2 – petletni   3 – program 3+2  

Srednjo šolo sem končal(a) z/s (izberite samo en ustrezni odgovor in obkrožite številko pred njim):  
  1 – splošno maturo   2 – poklicno maturo    3 – mednarodno maturo   4 – zaključnim izpitom    5 – srednješolsko diplomo    0 – drugo  

Datum izdaje zaključnega spričevala ___________________________________  

  Prilagam naslednja dokazila (obkrožite):  
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 o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval  

   

VIII. DOSEDANJE IZOBRAŽEVANJE (obvezno obkrožite)  

  

1 - Bil/a sem že redno vpisan/a v študijski program višješolskega izobraževanja.     DA        NE  

2 - Bil/a sem že tri ali več let vpisan/a v študijski program višješolskega izobraževanja (oblika: izredni študij).       DA        NE  

Vsi kandidati, ki so bili tri ali več let vpisani v študijski program višješolskega izobraževanja (isti program in isti način študija, tj. izredni študij, ne 

izpolnjujejo pogojev za vpis v program MUNERA 3). 

 
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.  
  
POMEMBNO:  Prijave za vpis v jesenskem prijavnem roku za študijsko leto 2018/2019 zbiramo do zapolnitve prostih mest v posameznih 
programih oz. najkasneje do 29. septembra 2018. O datumu vpisa in nadaljnjih vpisnih postopkih vas bomo pisno obvestili.   
  
 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 56., 58. in 60. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004), 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).  

  

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:  
Prometna šola Maribor 

Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor  


