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PRIJAVNICA 
na študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo 

 
 

Podatki o udeležencu: 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________________ 

Datum rojstva: _____________________________________________________________________________ 

Izobrazba:_________________________________________________________________________________ 

Stalno bivališče:____________________________________________________________________________ 

Naslov za pošiljanje pošte:____________________________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov za obvestila:________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA: ______________________ 

EMŠO: ________________________________ 

Kraj rojstva: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Izpolnite le v primeru, da vas na izobraževanje napotuje vzgojno-izobraževalna ustanova. 
 
Naslov VIZ ustanove:________________________________________________________________________ 
 
Naslov:___________________________________________________________________________________ 
 

Ravnatelj šole vas mora na izobraževanje prijaviti tudi elektronsko, v e-katalog Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport KATIS (Katalog nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju): 

(https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx.  

 
 
Datum:_______________________    Lastnoročni podpis udeleženca:____________________
                               

 
Obvezna priloga k prijavi: 

- Diplomanti fakultet, ki niso članice Univerze v Mariboru, morajo priložiti overovljeno fotokopijo diplome 
ali pa prinesti originalno diplomo na vpogled. 

- Diplomanti Univerze v Mariboru priložijo fotokopijo diplome. 

- Potrdilo o opravljenih obveznostih s povprečno oceno predhodnega študija. 
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POMEMBNO: 

V primeru prevelikega števila prijav, bodo v program prednostno vključeni udeleženci s področja vzgoje in 

izobraževanja. V kolikor bo bo še vedno preveč prijavljenih kandidatov, bomo upoštevali povprečno oceno iz 

predhodnega študija. Izbira udeležencev bo potekala najprej na podlagi dokazila o zaposlenosti v vzgoji in 

izobraževanju in šele nato na podlagi povprečne ocene iz predhodnega študija. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
V skladu z EU uredbo o varstvu podatkov se bodo vaši osebni podatki obdelovali izključno s strani Univerze v 

Mariboru, Pedagoške fakultete, Centra za pedagoško-andragoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje in 

ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Tako zbrani osebni podatki se hranijo trajno, v kolikor je sklenjena pogodba o izvedbi študijskega programa za 

izpopolnjevanje, v nasprotnem primeru pa bodo trajno izbrisani. 

 

IZJAVA 

 

Soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo in obdelujejo za namen izvedbe študijskega programa za 

izpopolnjevanje Gospodinjstvo. 

 

 Lastnoročni podpis: 

 

 

 

 

Pisne prijave z vsemi prilogami pošljite na naslov:  
Pedagoška fakulteta Maribor  
Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 
Koroška cesta 160 
2000 Maribor. 

 


