
PROGRAM: STROJNIŠTVO
(obkrožite)

LESARSTVO

NAČIN ŠTUDIJA: redni študij (20 € administrativnih stroškov plačano, dne                                        )
(obkrožite in v ustrezno vrstico  vpišite datum plačila)

izredni študij (130 € plačano, dne                                         )

(obrazec izpolnite čitljivo s tiskanimi črkami)

Ime Priimek

Vpisna številka Datum rojstva

STALNO BIVALIŠČE ZAČASNO BIVALIŠČE (vpišite, če ga imate)

Ulica in Ulica in

hišna številka hišna številka

Pošta Pošta

Občina Občina

E-naslov

Mobilni telefon

Na črte vpišite predmete (kratice predmetov), pri katerih boste v tem študijskem letu opravljali vaje. Predmetov, pri katerih

vaj ne boste obiskovali, ne vpisujte na črto. Če vaj ne boste obiskovali pri nobenem predmetu, naredite črtico (/).

Bodite pozorni! Če se vpisujete med študijskim letom, preverite na urniku, če so se vaje, za tekoče študijsko leto, že izvajale. 

Če jih boste vpisali v obrazec, vam jih bomo morali kljub temu zaračunati.

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a:

da veljavnost opravljenih vaj poteče z zaključkom študijskega leta, če izpit ni v celoti opravljen (če ni končne ocene predmeta vpisane v e-indeks);

da je za izvajanje vaj pri posameznem predmetu potrebno plačati prispevek za vaje, ki se obračuna po veljavnem ceniku ŠC Škofja Loka, VSŠ in

znaša 40 € na vaje iz posameznega predmeta. V tem znesku ni zajeto opravljanje izpita;

da bom položnico za plačilo vaj, ki jo bom prejel/-a po pošti, plačal/-a do roka plačila;

da se od zgoraj vpisanih vaj nimam možnosti odjaviti oz. zahtevati vračila denarja, kljub temu, da se vaj kasneje ne bom udeležil/-a;

da nimam možnosti naknadnih prijav na vaje, ampak vse vaje, ki jih bom v tekočem študijskem letu opravljal/-a vpišem na črto zgoraj do dneva, ko

oddam to vlogo za evidenčni vpis.

Študenti/-ke, ki na vaje ne boste prijavljeni/-e, se le teh nimate pravice udeležiti, vaje boste morali/-e zapustiti in jih v

tekočem študijskem letu ne boste smeli/-e več opravljati.

Škofja Loka, dne Podpis študenta/-ke

PRIJAVA NA VAJE   (obvezno izpolnite)

Obrazec in obvestilo o datumu plačila evidenčnega vpisa 
nam pošljite na elektronski naslov: vpis@scsl.si


