
 

_____________________________ 

datum prejema vpisnice 
(izpolni šola) 

 

 

VPISNICA   

Dijak/dijakinja _______________________________________, se v šolskem letu_____________  

na Šolskem centru Srečka Kosovela, Gimnazija in ekonomska šola vpisujem v  _____ letnik po 

programu (označite):  

 gimnazija  

 ekonomski tehnik 

 aranžerski tehnik 

 

Navodilo: podatke vpisujte z velikimi tiskanimi črkami, števila z arabskimi številkami.  Obvezno navedite 

podatke o obeh starših. V primeru, da je eden od staršev pokojen, zapišite le ime in priimek ter opombo. 

Pod opombo zapišite tudi druga dejstva, ki so morda pomembna za obveščanje (npr. na kateri elektronski 

naslov staršev naj šola pošilja uradna obvestila preko sistema eAsistent).                                                                                                                                                                                                               

PODATKI O DIJAKU / DIJAKINJI                                              

1. OSEBNI PODATKI DIJAKA/-INJE                                                 

IME: _____________________________________     EMŠO:  

PRIIMEK:___________________________________  SPOL (obkrožite):   1 – moški      2 – ženski  

DATUM ROJSTVA:___________________________   

KRAJ ROJSTVA:_______________________   OBČINA ROJSTVA:____________________________                

2. TELEFON IN E-NASLOV  

TELEFONSKA ŠTEVILKA: _______________________    E-NASLOV: _______________________    

3. STALNO BIVALIŠČE  

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA:_________________________________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:________________________________________________________ 

OBČINA:_______________________________DRŽAVA:__________________________________  

4. ZAČASNO  BIVALIŠČE / NASLOV ZA OBVESTILA (izpolnite le, če se podatki razlikujejo od 
zgornjih)  

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA:_________________________________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:________________________________________________________ 

OBČINA:_______________________________DRŽAVA:__________________________________ 

  



PODATKI O STARŠIH                                        

1. OSEBNI PODATKI MATERE / ZAKONITE ZASTOPNICE (ustrezno podčrtajte)                                                

IME: ___________________________________________      

PRIIMEK:________________________________________      

TELEFONSKA ŠTEVILKA: _______________________   

E-NASLOV:___________________________________ 

OPOMBE:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

2. OSEBNI PODATKI OČETA / ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (ustrezno podčrtajte)      

IME: ___________________________________________      

PRIIMEK:________________________________________      

TELEFONSKA ŠTEVILKA: _______________________   

E-NASLOV:___________________________________ 

OPOMBE:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                            

   

SOGLASJE STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV  

Podpisan/-a jamčim za resničnost podatkov, navedenih v tej vpisnici in soglašam, da šola vodi 
evidenco osebnih podatkov, navedenih v tem obrazcu. Uporabljati jih sme za to, da me obvešča o 
vpisu in izobraževanju mojega otroka oz. varovanca, od izročitve te vpisnice šoli do konca šolskega 
leta oz. do izpisa iz šole.   

Seznanjen/-a sem, da šola starše obvešča po elektronski pošti preko sistema eAsistent, zato je 
navedba vsaj enega elektronskega naslova staršev obvezna.   

Zavezujem se, da bom šoli pisno (na ustreznem obrazcu) takoj sporočil/-a vsako spremembo 
navedenih podatkov.  

  

Kraj in datum:____________________________________________    

 

Podpis dijaka/-inje:    

________________________    

 

Podpis matere / zak. zastopnice:     Podpis očeta / zak. zastopnika:  

________________________       ____________________________ 


