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Št. dokumenta ____________________ 

           (IZPOLNI ŠOLA) 
 

 

 
 
VPISNI LIST v programe izobraževanja odraslih na SMGŠ Ljubljana. Vpisni list je interni dokument, s katerim kandidati 

posredujejo osnovne podatke za pripravo vpisa. 

Datum vpisa: _______________ 

           Šolsko leto:   2022/2023 
Udeleženec/ka     

Ime:  ____________________________________    

Priimek:  ____________________________________  

Datum rojstva: _______________________                       Kraj rojstva: ________________________ 

EMŠO:  

             

 

Država rojstva:   Slovenija 

                     drugo : ____________________________ 

Davčna številka: ____________________________ 

Naslov:     ______________________________    

Občina:       _________________________________ 

Poštna številka: __________________________ 

 

e-naslov:  ____________________________________  

mobitel:  ____________________________________   

 

 Začasni naslov: __________________________________  

Občina:  ____________________________________ 

Poštna številka: __________________________ 
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Udeleženec/ka se želi vključiti (obkrožite):    

a)  grafični operater, srednje poklicno izobraževanje 

b)  grafični tehnik, srednje strokovno izobraževanje 

c)  medijski tehnik, srednje strokovno izobraževanje 

d)  grafični tehnik PTI, poklicno-tehniško izobraževanje 

 
 

PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH – za mladoletne kandidate/ke: 

Ime in  priimek: ___________________________________________   

Naslov stalnega bivališča: ___________________________________ 

GSM: ___________________________________ 

e-naslov:  ____________________________________  

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: ___________________________________ 

 

Datum: __________________________ 

 

Plačnik stroškov:  

 sam 

 podjetje 

 zavod za zaposlovanje (navedite kateri _________________________________________) 

 

Soglašam, da šola vodi evidenco mojih osebnih podatkov, navedenih v tej prijavi. Obvezujem se, 
da bom šoli pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih podatkov. Udeleženec/ka s podpisom 
soglaša, da se osebni podatki uporabljajo z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Podpis udeleženca/ke: _________________________________ 

Podatki o zaposlitvi, v primeru zaposlitve: 

Ime podjetja, kjer ste zaposleni: ______________________________________________________ 

Sedež: _________________________________________________ 

Pošta: ________________________________________ 

Občina: _____________________________ 

Telefon na delovnem mestu: ____________________________ 



 

šolsko leto 2022/2023 
  

Pregled dosedanjega zaključenega izobraževanja: 

 

Srednja šola: 

Ime srednje šole: ______________________________________________ 

Sedež šole: _________________________________________ 

Izobraževalni program: ________________________________ 

Leto dokončanja: ___________________________________ 

Druga zaključena javnoveljavna šolanja: 

Ime šole: ___________________________________________ 

Izobraževalni program: _______________________________ 

 

 

Opombe: 
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Prejeti dokumenti ob vpisu – IZPOLNI Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

Datum prejema evidenčnega vpisa: ____________________ 

1. vpisni list  

2. fotokopije 
ZADNJEGA letnika 
OŠ 

 

3. fotokopije 
spričeval 1., 2. in 3. 
letnika poklicnega 
izobraževanja 

 

4. fotokopije 
spričevala 
Zaključnega izpita 

 

5. fotokopije 
spričeval 1., 2. 3. in 
4. letnika srednje 
šole ALI gimnazije 

 

6. fotokopija 
Obvestila o uspehu 
na poklicni maturi 

 

7. fotokopija 
Spričevala na 
poklicni maturi 

 

8. fotokopija 
Obvestila o uspehu 
na splošni maturi 

 

9. fotokopija 
Spričevala na 
splošni maturi  

 

10. fotokopija 
osebnega 
dokumenta 

 

 

 


