
VLOGA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK V ŠTU-DIJ DOM 

VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 

Obravnavane bodo le popolno, čitljivo izpolnjene vloge z priloženimi obveznimi prilogami! 

OSEBNI PODATKI 

Priimek in ime:  

Spol (obkrožite):       1 – moški         2 – ženski             Davčna številka          

Enotna matična številka občana:              

Državljanstvo:  

 

 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA 

Ulica (naselje) in hišna številka: 

Pošta:                                                          Poštna številka:                                  Država: 
 
 
 

Kraj stalnega prebivališča: Telefon: 

 

 Prenosni telefon: 

E-naslov (OBVEZNO):                                                                                                                                     

 

 

 

PODATKI O VPISU 
 
 Visokošolski zavod:  

Študijski program:  

Letnik študija:    1. STOPNJE BOLONJSKEGA SISTEMA:                   1 2        3       
(obkrožite)   
                           2. STOPNJE BOLONJSKEGA SISTEMA:                   1   2 
 

                             3. STOPNJE BOLONJSKEGA SISTEMA:                   1   2        3      
                              
                                VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM                    1            2 

 
 
   

Način študija (obkrožite) 1 - redni                              2 – izredni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S podpisom vlagatelj  izjavlja, da so vsi navedeni podatki točni in da ni v delovnem razerju ali 
samozaposlen (POJASNILO: delo preko študentskih servisov ni delovno razmerje). 
 
Podpis: __________________________________________________ 
 
 
 

 
OBVEZNE PRILOGE: 
 

 Potrdilo o vpisu na visoko/višje šolski zavod za študijsko leto 2019/2020 (DOPOLNITEV). 

 
 
NEOBVEZNE PRILOGE (označi): 
 

 Učni uspeh v preteklem šolskem/študijskem letu (potrdilo o uspehu na maturi ali potrdilo o 
uspehu, ki ga izda fakulteta). 

 
 
 
Pravilnik o sprejemu v študentski dom najdete na spletni strani www.mc-velenje.si/hostel/studenski 
dom, kjer so navedeni tudi kriteriji za pridobitev mesta v študentskem domu. 
 
 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v 
naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: http://www.mc-velenje.si/arhiv/knjiznica/. 
 

V študijskem letu 2019/2020 bodo na voljo le dvoposteljne sobe, katerih mesečni najem bo 122€ 

na osebo. V kolikor se študenti ne bodo opredelili na vlogi s kom želijo bivati, bo razporeditev po 

sobah določil upravljalec ŠTU-DIJ doma. 

 
 

IME IN PRIIMEK SOSTANOVALCA S KATERIM ŽELITE BIVATI: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
RAZNO:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Kraj in datum: _________________________________   
 
 
Izpolnjeno vlogo s prilogami zabivanje pošljite s priporočeno pošiljko vključno do 16.8.2019 na 
naslov MLADINSKI CENTER VELENJE, ŠALEŠKA CESTA 3, PP 191, 3320 VELENJE, s pripisom 
VLOGA ŠTU-DIJ DOM ali pa skenirano vlogo s prilogami pošljite po e-mailu  na: 
metka.rupreht@mc-velenje.si, z naslovom VLOGA ŠTU-DIJ DOM. 
Kandidate bomo o izboru obvestili po e-mailu navedenem na vlogi do vključno 23.8.2019.    
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