
 
 

VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED 

 
PRVA PRIJAVA ZA VPIS V DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 

PROGRAM V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 
 

Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

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

IME 

PRIIMEK 

SPOL (obkrožite)   1 - moški   2 - ženski 

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (vpišite v okenca) 
Tuji(e) državljani(ke) vpišite rojstni datum. 

    9         

 dan mesec leto  

II. STALNO BIVALIŠČE 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca) 
 
 

   

TELEFON DRŽAVA 
 
 

  

NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE (e-mail) 
 

PRENOSNI TELEFON (GSM) 
 

 

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

IME NASLOVNIKA 

PRIIMEK NASLOVNIKA 

ULICA (NASELJE) IN HIŠNA ŠTEVILKA 

POŠTA POŠTNA ŠTEVILKA (vpišite v okenca) 
 
 

   

TELEFON DRŽAVA 
 
 

  

 

IV. PODATKI O DRŽAVLJANSTVU (obkrožite ustrezen odgovor in napišite podatke) 

1. sem državljan(ka) Republike Slovenije, 
2. sem tuji(a) državljan(ka) s stalnim bivališčem v Sloveniji in sem (oziroma so starši/skrbniki) davčni 

zavezanec Republike Slovenije, 
3. sem državljan(ka) države Evropske unije, državljan(ka)……………………………………………………. 
4. sem tuj(a) državljan(ka) s stalnim bivališčem v tujini, državljan(ka)……………………………………….. 
5. sem Slovenec(ka) brez slovenskega državljanstva, državljan(ka)…………………………………………. 
6. imam dvojno državljanstvo:……………………………………..…in………………………………………….. 

 
 

 

 

 

   

 
 

  

 

VŠHTB 01 



V. V SKLADU ZA RAZPISOM ZA VPIS IN PROSTIMI VPISNIMI MESTI ZA PRVI PRIJAVNI ROK SE PRIJAVLJAM ZA 
ŠTUDIJ NA VŠHTB 

ŠTUDIJSKI PROGRAM:  
1. HOTELIRSTVO IN TURIZEM 

LETNIK ŠTUDIJA: 1. letnik  2. letnik (po Merilih za prehode) 3. letnik (po Merilih za prehode) 
(obkrožite) 

 

NAČIN ŠTUDIJA:  1. redni  2. izredni 
 

2 

KRAJ ŠTUDIJA:  1. Bled 
 

1 

 

VI. PODATKI O SREDNJEŠOLSKI IZOBRAZBI (vpis v prvi letnik) 

A. Način zaključka srednje šole (obkrožite) 

1. splošna matura, 
2. poklicna matura, 
3. mednarodna matura,zaključni izpit po 01.06.1995, 
4. zaključni izpit pred 01.06.1995, 
5. srednješolska diploma, 
6. drugo: (napišite) ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 
 

B. Srednja šola, ki sem jo končal(a) 

Ime srednje šole:  

Kraj: Država: 

Izobraževalni program: 

Datum izdaje spričevala o končani srednji šoli:       

 dan mesec leto 

C. Drugo: (napišite) 

 

VII. PODATKI O ZAKLJUČENI VIŠJEŠOLSKI IZOBRAZBI 

Višja šola, kjer sem diplomiral(a): 

Izobraževalni program: 

Datum izdaje diplome       

 dan mesec leto 

 

VIII. PODATKI O NEZAKLJUČENI VIŠJEŠOLSKI IZOBRAZBI 

Višja šola, ki sem jo obiskoval(a): 

Izobraževalni program: 

 



IX. PODATKI O ZAKLJUČENI VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI 

Visoka šola, kjer sem diplomiral(a): 

Izobraževalni program: 

Datum izdaje diplome       

 dan mesec leto 

 

X. PODATKI O NEZAKLJUČENI VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI 

Visoka šola, ki sem jo obiskoval(a): 

Izobraževalni program: 

 

XI. DOKAZILA, KI JIH PRILAGAM PRIJAVI: (obkrožite) 

Vpis v 1. letnik 

1. overjeno fotokopijo spričevala 3. letnika      

2. overjeno fotokopijo spričevala 4. letnika      

3. overjeno fotokopijo spričevala o splošni maturi      

4. overjeno fotokopijo spričevala o poklicni maturi      

5. overjeno fotokopijo srednješolske diplome      

6. overjeno fotokopijo zaključnega spričevala, pridobljenega v tujini      

7. odločbo o nostrifikaciji oziroma priznanju v tujini pridobljenih spričeval      

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode 

1. overjeno fotokopijo diplome višje šole (visoke šole) ali potrdila o diplomiranju      

2. potrdilo o opravljenih izpitih iz katerih je razvidna možnost vpisa v 2. letnik in potrjene učne načrte 
in kopijo spričevala o zadnji zaključeni izobrazbi 

     

Vpis v 3. letnik po Merilih za prehode 

1. overjeno fotokopijo diplome višje šole (izobraževalni program, sprejet pred letom 1994)      

2. potrdilo o opravljenih izpitih iz katerih je razvidna možnost vpisa v 3. letnik in potrjene učne načrte 
in kopijo spričevala o zadnji zaključeni izobrazbi 

     

Drugo: (napišite) 

Fotokopije dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevala, potrdila), ki jih boste poslali, morajo biti overovljene pri 
notarju ali na Upravni enoti. Neoverovljena dokazila se v prijavno-vpisnem postopku ne bodo upoštevala. Originalnih 
dokumentov ne pošiljajte. 



 

 

XII. OPOMBE (če želite 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 ter izjavljam, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 
119/06, 64/08, 86/09 in 62/10-ZUPJS), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) ter Zakonom o centralnem 
registru prebivalstva (Ur. l. RS, št. 72/06). 
 
 
V/Na ………………………………………...dne…………………………….. Lastnoročni podpis ………………………………………. 
 

XII. URADNE OPOMBE  

 

 

 

 

 

Prijavnico in obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: 
 
    Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 
    Prešernova cesta 32 
    4260 Bled 
 


