
  

(obrazec izpolnite čitljivo s tiskanimi črkami - navodila za izpolnjevanje imate na zadnji strani obrazca)

1 Ime 2 Priimek

3 STALNO BIVALIŠČE 4 ZAČASNO BIVALIŠČE (vpišite, če ga imate)

Ulica in Ulica in
hišna številka hišna številka

Pošta Pošta

Država Država

Občina Občina

5 E-naslov 6 Vpisna št.

7 Mobilni telefon 8 Datum rojstva

9 PROGRAM (obkrožite): STROJNIŠTVO LESARSTVO 

10 OBKROŽITE USTREZNO ŠTEVILKO V ENEM IZMED TREH OKVIRČKOV

  1. Ponavljanje 1. letnika 11  V 1. letniku sem opravil/-a prakso in dosegel/-a __________ kreditnih točk.

Neopravljeni predmeti za 1. letnik: 12
(na črto vpišite neopravljene predmete iz e-indeksa)

Če podatki ne bodo enaki kot so v vašem 

elektronskem indeksu, bo vaša vloga zavrnjena.

  2. 11 Ponavljanje 2. letnika 13  V 2. letniku sem opravil/-a prakso in dosegel/-a __________ kreditnih točk.

Neopravljeni predmeti za 2. letnik: 14
(na črto vpišite neopravljene predmete iz e-indeksa)

Če podatki ne bodo enaki kot so v vašem 

elektronskem indeksu, bo vaša vloga zavrnjena.

  3. Ponavljanje 2. letnika 15 Imam opravljene vse izpite in praktično izobraževanje za 1. in 2. letnik.
(obkrožite v primeru, da vam manjka le diploma)

Do zaključka študija mi manjka le diploma in kljub temu želim ponavljati

letnik zaradi   .

16  PRIJAVA NA VAJE

Na črti 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 (/).

17 OBKROŽITE USTREZNO TRDITEV

Spodaj podpisani/-a študent/-ka izjavljam, da na katerikoli višji strokovni šoli, še nikoli nisem bil/-a vpisan/-a več kot 

dvakrat in še nikoli nisem ponavljal/-a letnika (svojo izjavo ustrezno obkrožite).

POTRJUJEM IZJAVO IZJAVE NE MOREM POTRDITI

18 Škofja Loka, 19

(datum) (podpis študenta/-ke)

Študijsko leto:    Plačano 20 €, dne  



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

(vpisni list - ponavljanje letnika – redni študij) 
 
Vpisni list mora biti izpolnjen v skladu s temi navodili. Če vpisni list ni izpolnjen v skladu s temi navodili  oziroma ni izpolnjen v celoti, ga Višja 

strokovna šola v Škofji Loki ne bo obravnavala. Če vpisni list ne bo izpolnjen v celoti, bo moral kandidat za vpis, vlogo v enem dnevu od poziva 

za dopolnitev, le to osebno dostaviti v referat na sedež Višje strokovne šole. 

 

Zaporedne številke na obrazcu so vpisane v zelenih kvadratkih. 
 

1. V okvirček vpišite svoje ime, ki je vpisano na vašem osebnem dokumentu. 

2. V okvirček vpišite svoj priimek, ki je vpisan na vašem osebnem dokumentu. 

3. V spodnje okvirčke vpišite podatke o svojem stalnem bivališču, po navodilih spodaj: 

• vpišite ulico oziroma kraj stalnega bivališča in hišno številko; 

• v štiri okvirčke vpišite poštno številko stalnega bivališča in naprej v okvirček vpišite pošto stalnega bivališča; 

• vpišite državo, v kateri imate stalno bivališče; 

• vpišite občino, v kateri imate stalno bivališče. 

4. V spodnje okvirčke vpišite podatke o svojem začasnem bivališču oz. bivališču na katerega želite prejemati pošto. Če začasnega bivališča 

nimate pustite okvirčke prazne: 

• vpišite ulico oziroma kraj začasnega bivališča in hišno številko; 

• v štiri okvirčke vpišite poštno številko začasnega bivališča in naprej v okvirček vpišite pošto začasnega bivališča; 

• vpišite državo, v kateri imate začasno bivališče; 

• vpišite občino, v kateri imate začasno bivališče. 

5. V okvirček vpišite svoj elektronski naslov – JASNO in ČITLJIVO! 

6. V okvirčke vpišite svojo 11-mestno vpisno številko (1218….). 

7. V okvirček vpišite številko svojega mobilnega telefona – JASNO in ČITLJIVO! 

8. V okvirčke vpišite svoj datum rojstva (dan, mesec in leto rojstva) – če ste rojeni na datum enomestnega števila, vpišite pred enomestnim 

številom številko 0 (primer: rojen 8. v mesecu – vpišete številko 08). 

9. Obkrožite:   STROJNIŠTVO – če se vpisujete v program strojništvo,   LESARSTVO – če se vpisujete v program lesarstvo. 

10. Obkrožite ustrezno številko v enem izmed treh okvirčkov in izpolnjujte podatke le v tistem okvirčku, v katerem ste obkrožili številko: 

• če izpolnjujete pogoje za ponavljanje prvega letnika obkrožite številko 1 in izpolnjujte podatke v okvirčku s številko 1; 

• če izpolnjujete pogoje za ponavljanje drugega letnika obkrožite številko 2 in izpolnjujte podatke v okvirčku s številko 2; 

• če vam manjka še samo diplomski izpit in še nikoli niste ponavljali letnika ter zpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika, obkrožite 

številko 3 in izpolnjujte podatke v okvirčku s številko 3. 

11. Na črtico vpišite število kreditnih točk, ki ste jih dosegli v prvem letniku (vključno s kreditnimi točkami iz praktičnega izobraževanja za 1. 

letnik). Število kreditnih točk, ki jih vpišete na obrazec mora biti enako številu kreditnih točk, ki so vpisane v vašem elektronskem 

indeksu.  Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika, v skupnem obsegu 

najmanj 20 kreditnih točk. 

12. Na črte vpišite vse neopravljene predmete iz prvega letnika. Vaši podatki se morajo ujemati s podatki v vašem elektronskem indeksu. 

Če imate v elektronskem indeksu še kakšno oceno ne-vpisano, morate to pred oddajo obrazca urediti s svojim profesorjem. 

13. Na črtico vpišite število kreditnih točk, ki ste jih dosegli v drugem letniku (vključno s kreditnimi točkami iz praktičnega izobraževanja za 2. 

letnik). Število kreditnih točk, ki jih vpišete na obrazec mora biti enako številu kreditnih točk, ki so vpisane v vašem elektronskem 

indeksu. Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v skupnem obsegu 

najmanj 20 kreditnih točk. 

14. Na črte vpišite vse neopravljene predmete iz drugega letnika. Vaši podatki se morajo ujemati s podatki v vašem elektronskem indeksu. 

Če imate v elektronskem indeksu še kakšno oceno ne-vpisano, morate to pred oddajo obrazca urediti s svojim profesorjem. 

15. Na črto napišite razlog, zaradi katerega želite ponavljati letnik. Običajno je razlog opravljanje diplomskega izpita. 

16.  Na črti vpišite le tiste vaje, ki jih boste obiskovali v tekočem študijskem letu. Če ponavljate prvi letnik, lahko na črto vpišete le vaje za 1. 

letnik in ne tudi za 2. letnik. Če imate opravljene vse vaje, na črto naredite poševno črtico (/). 

17. Obkrožite ustrezno trditev. Če izjave ne morete potrditi, nam obrazca ne pošiljajte, ker se v takem primeru ne morete vpisati v 

ponavljanje letnika na višji strokovni šoli. Kot redni študent ste lahko na višjih strokovnih šolah v Sloveniji vpisani največ trikrat in če ste ta 

vpis presegli, izjave ne smete potrditi. 

18. Na črto vpišite datum, ko boste obrazec poslali na Višjo strokovno šolo v Škofjo Loko. 

19. Lastnoročno se podpišite. 


