
 Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

OSEBNI PODATKI KANDIDATA-KE / DATI PERSONALI DEL/DELLA CANDIDATO/A

  1. Ime / Utóneve

  2. Priimek / Családi neve

  3. Spol / Neme 1 - M / F 2 - Ž / N

  4. Datum rojstva (dan, mesec, leto) / Születési dátuma (nap, hónap, év)  

  5. EMŠO / PESzSz

  6. Kraj rojstva / Születési helye  ..................................................... 7. Občina rojstva / Születési községe  ..................................................  

  8. Država rojstva / Születési országa ...................................... 9. Državljanstvo / Állampolgársága  ........................................................

PRIJAVLJAM SE ZA VPIS V 1  ZAČETNI LETNIK / ELSÔ ÉVFOLYAMRA

(obkroæite / karikázza be) 2  POKLICNI TEČAJ / SZAKMAI TANFOLYAMRA

10. Ime šole  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Iskola neve

11. Sedež šole  .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 Iskola székhelye

12. Izobraževalni program  ...............................................................................................................................................................................................................................................
 Képzési program

13. Naziv poklicne / strokovne izobrazbe, smer oz. modul   .........................................................................................................................................................
 Szakmai/szakképesítés megnevezése, szak, illetve modul

14. Kot prvi tuji jezik se bom učil-a  .........................................................................................................................................................................................................................
 Elsô idegen nyelvként tanulom a/az

15. Kot drugi tuji jezik bi se želel-a učiti (obkrožite ustrezno številko)
 Második idegen nyelvként szeretném tanulni a/az (karikázza be a megfelelô számot)

 1  angleščine / angolt 3  italijanščine / olaszt 5  nemščine / németet 7  španščine / spanyolt

 2  francoščine / franciát 4  latinščine / latint 6  ruščine / oroszt 8  drugo / egyéb ...................................................

16. Izobraževal-a se bom kot (obkrožite) 1 dijak-inja 2 udeleženec-ka izobraževanja odraslih
 Mely képzési formában veszek részt (karikázza be) diák felnôttképzés résztvevôje

PRIJAVA ZA VPIS V  ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE
JELENTKEZÉSI LAP A KÖZÉPISKOLA ELSÔ ÉVFOLYAMÁRA 

TÖRTÉNÔ BEIRATKOZÁSHOZ

Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása

Datum prejema prijave / Jelentkezés átvételének kelte

M.P. / P.H.

II. PRENOS / II. ÁTJELENTKEZÉS

Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása

Datum prejema prijave / Jelentkezés átvételének kelte

M.P. / P.H.

I. PRENOS / I. ÁTJELENTKEZÉSSREDNJA ŠOLA / KÖZÉPISKOLA

Datum prejema prijave / Jelentkezés átvételének kelte

Pred izpolnjevanjem prijavnice preberite navodila na zadnji strani. / Prima di compilare il modulo leggere le istruzioni a tergo.
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BEIRATKOZÁSRA JELENTKEZEM

  MIZŠ-1,20-mad-20



NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA / ÁLLANDÓ LAKHELYE

17. Ulica (naselje) / Utca (település)  ..................................................................................................  in hišna številka / és házszám ................................

18. Poštna številka / Postai irányítószám Kraj / Helység  .......................................................................................................................

19. Občina / Község  ...........................................................................................  20. Država / Ország ........................................................................................................

21. Telefonska številka / Telefonszám 

22. E-pošta / E-mail .........................................................................  23. Davčna številka / Adószám 

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA / IDEIGLENES LAKHELYE

24. Ulica (naselje) / Utca (település)  ..................................................................................................  in hišna številka / és házszám ................................

25. Poštna številka / Postai irányítószám Kraj / Helység  .......................................................................................................................

26. Občina / Község  ...........................................................................................  27. Država / Ország ........................................................................................................

28. Telefonska številka / Telefonszám 

Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

doma / otthon mobitel / mobiltelefon

Izpolni kandidat-ka in starši oziroma zakoniti zastopniki / A jelölt és a szülô, illetve a törvényes képviselô tölti ki

IZJAVA O UPORABI DOSEŽKOV NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA
NYILATKOZAT AZ ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

39. Podpisani (ime in priimek)  ........................................................................    izjavljam, da:  SOGLAŠAM     /     NE SOGLAŠAM,

da se dosežki pri nacionalnih preizkusih znanja mojega otroka oziroma varovanca uporabijo kot merilo pri izbiri kandidatov za vpis v skla-
du s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraže-
vanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, št. 6035-204/2006 z dne 28. julija 2006. 
hogy gyermekem, illetve védencem országos tudásfelmérésen elért eredményeit a beiratkozni kívánó jelöltek kiválasztásának mércéjeként 
használják fel a 6035-204/2006. számú, 2006. július 28-án kelt Határozat a jelöltek kiválasztásának kritériumairól a középfokú szakiskolai, 
szakközépiskolai és gimnáziumi programokba való beiratkozás korlátozásának esetében 4. szakasza el- sô bekezdésével összhangban.

Alulírott (utó- és családi név) kijelentem, hogy: HOZZÁJÁRULOK NEM JÁRULOK HOZZÁ

PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKIH 
A SZÜLÔRKE, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELÔRKE VONATKÓ ADATOK 

29. Ime in priimek / Utó és családi neve  ..........................................................................................................................................................................................................

30. Naslov bivališča / Állandó lakhelye  .............................................................................................................................................................................................................

31. Telefonska številka

32. E-pošta / E-mail .........................................................................  33. Davčna številka / Adószám

34. Ime in priimek / Nome e cognome  ..............................................................................................................................................................................................................

35. Naslov bivališča / Residenza  .............................................................................................................................................................................................................................

36. Telefonska številka

37. E-pošta / E-mail .........................................................................  38. Davčna številka / Adószám

Izpolni kandidat-ka in starši oziroma zakoniti zastopniki / A jelölt és a szülô, illetve a törvényes képviselô tölti ki

doma / otthon služba / munkahelyi mobitel / mobiltelefon

doma / otthon služba / munkahelyi mobitel / mobiltelefon

Telefonszáma

Telefonszáma

.....................................................................................................     .....................................................................................................     .................................................................................................
               Podpis staršev  oz. zakonitih zastopnikov                                  Podpis staršev  oz. zakonitih zastopnikov                                                  Podpis kandidata-ke

V / Kelt .........................................................................................................................., dne ..................................................................................................................

                Szülôk, ill. törvényes képviselôk aláírása                                    Szülôk, ill. törvényes képviselôk aláírása                                                        Jelölt aláírása

Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAŽEVANJU V SREDNJI ŠOLI 
AZ EDDIGI KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

40. Ime in sedež srednje šole / Középiskola neve és székhelye  .............................................................................................................................................

41. Izobraževalni program / Képzési program  ...........................................................................................................................................................................................

42. Smer in poklic oz. naziv poklicne / strokovne izobrazbe  ...................................................................................................................................................... 

43. Uspešno opravljeni letniki (obkrožite) 5 4 3 2 1 nobeden

44. Drugi podatki / Egyéb adatok:  .........................................................................................................................................................................................................................

Szakirány és szakma, ill. a szakmai/szakképesítés megnevezése

Sikeresen befejezett évfolyamok (karikázza be) nessuna



PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V OSNOVNI ŠOLI / AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

45. Ime in sedež osnovne šole  ...................................................................................................................................................................................................................................
 Általános iskola neve és székhelye

46. Občina osnovne šole  ..................................................................................................................................................................................................................................................
 Általános iskola községe

47. Leto zaključka osnovne šole  ...............................................................................................................................................................................................................................
 Általános iskola befejezésének éve

48. Razred, ki ga obiskujete (obkrožite)               v osemletki     8     7     6                        v devetletki     9     8     7
 Látogatott osztály (karikázza be) nyolcosztályos ÁI-ban kilencosztályos ÁI-ban

49. Tuji jezik v osnovni šoli  .............................................................................................................................................................................................................................................
 Idegen nyelv azáltalános iskolában

50. Drugi podatki / Egyéb adatok:  ..........................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Pečat osnovne šole / Általános iskola pecsétje

  ......................................................................................................................................
  Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása

Izpolni kandidat-ka in potrdi osnovna šola / A jelölt tölti ki, az általános iskola pedig igazolja

PODATKI O PRENOSU PRIJAVE / AZ ÁTJELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

53. Prvi prenos prijave / Az elsô átjelentkezés

      Ime šole, na katero se prijavljam  ....................................................................................................................................................................................................................
 Az iskola neve, amelybe jelentkezem

      Sedež šole  .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 Iskola székhelye

      Izobraževalni program  ...............................................................................................................................................................................................................................................
 Képzési program

 ..........................................................................................................................................                                ....................................................................................................................................
    Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov / Szülôk, ill. tör vényes képviselôk aláírása Podpis kandidata-ke / Jelölt aláírása

54. Drugi prenos prijave / A második átjelentkezés

      Ime šole, na katero se prijavljam  ....................................................................................................................................................................................................................
 Az iskola neve, amelybe jelentkezem

      Sedež šole  .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 Iskola székhelye

      Izobraževalni program  ...............................................................................................................................................................................................................................................
 Képzési program

 ..........................................................................................................................................                                ....................................................................................................................................
    Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov / Szülôk, ill. törvényes képviselôk aláírása Podpis kandidata-ke / Jelölt aláírása

Izpolni kandidat-ka ob prenosu prijave / A jelölt tölti ki az átjelentkezéskor

PODATKI O PRENOSU PRIJAVE / AZ ÁTJELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

51. Prvi prenos prijave dne ..................................................................................................
 Elsô átjelentkezés kelte

 ..........................................................................................................................................                                ....................................................................................................................................
  Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása Podpis kandidata-ke / ke / Jelölt al áírása

                                                                                                                                    ....................................................................     ..........................................................

52. Drugi prenos prijave dne ..................................................................................................
 Második átjelentkezés kelte

 ..........................................................................................................................................                                ....................................................................................................................................
  Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása Podpis kandidata-ke / ke / Jelölt al áírása

                                                                                                                                    ....................................................................     ..........................................................

Izpolni srednja šola, s katere se kandidat-ka odjavlja / Kitölti az iskola, amelyrôl a jelölt kijelentkezik

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov / Szülôk, ill. törvényes képviselôk aláírása

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov / Szülôk, ill. törvényes képviselôk aláírása

Pečat srednje šole / Középiskola pecsétje

Pečat srednje šole / Középiskola pecsétje



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami 
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).

OSEBNI PODATKI KANDIDATA-KE
1.-2. Vpišite svoje pravo ime in ne pomanjševalnic ali ljubkovalnih imen. Ime in 

priimek vpišite v okenca, vsako črko v svoje.
3. Spol označite tako, da obkrožite ustrezno številko.
4.-9. Vpišite zahtevane podatke.

PRIJAVLJAM SE ZA VPIS V 1  ZAČETNI LETNIK

 2  POKLICNI TEČAJ
 Obkrožite ustrezno številko glede na to, ali se prijavljate za vpis v začetni 

letnik ali v poklicni tečaj.
10.-11. Ime in sedež srednje šole, na katero se prijavljate, napišite natančno tako, 

kot je napisano v razpisu.
12. Vpišite točno ime programa, po katerem se želite izobraževati.
13. Vpišite naziv poklicne/strokovne izobrazbe, smer oz. modul. Če ste pri šte-

vilki 12 vpisali program “gimnazija”, pri številki 13 ne vpisujte ničesar.
14. V to rubriko vpišite tuji jezik, ki se ga obvezno učite (ste se ga učili) v osnovni 

šoli. Kandidati, ki se prijavljate za vpis v tečaj,
 vpišite tuji jezik, ki ste se ga v srednji šoli učili kot prvi tuji jezik.
15. Drugi tuji jezik je tisti, ki se ga želite učiti poleg jezika, ki ste se ga učili v 

osnovni šoli. Obkrožite številko pred jezikom (ali jeziki), ki bi se ga želeli učiti, 
ne glede na to, ali v šoli, kamor se vpisujete, ta jezik poučujejo ali ne. Pri 
številki 8 lahko vpišete jezik, ki se ga želite učiti, pa ni naveden.

16. Obkrožite številko pred statusom, ki ga boste imeli med izobraževanjem.

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA
17. Razločno vpišite ime ulice ali naselje in hišno številko (npr. Prešernova 7 ali 

Gornje Dovje 4).
18. Poštno številko vpišite v okenca, v vsako okence po eno. Pripišite ime kraja, 

na katerega se poštna številka nanaša.
19.-20. Razločno vpišite občino in državo, kjer imate stalno bivališče.
21. Prvi dve okenci sta namenjeni številki omrežne skupine. Vpišite jo le, če se 

razlikuje od številke omrežne skupine šole, na katero se prijavljate.
22.-23. Vpišite zahtevane podatke.

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA
24.-28. Te rubrike izpolnite le tisti, ki imate stalno bivališče zunaj Republike Sloveni-

je in ste v Sloveniji prijavljeni le začasno. Na ta naslov vam bomo pošiljali 
pošto. Rubrike izpolnite tako kot pri naslovu stalnega bivališča.

PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
29.-38. Vpišejo se podatki enega ali obeh staršev oziroma zakonitega zastopnika 

mladoletnega kandidata. Prav tako se lahko navedejo
 namesto ali poleg podatkov o starših podatki pooblaščenega zastopnika 

kandidata (skrbnika ali rejnika), ki se tudi podpiše na pri-javnico.

IZJAVA O UPORABI DOSEŽKOV NACIONALNIH  
PREIZKUSOV ZNANJA
39. Navede se osebno ime (ime in priimek) enega od staršev, ki podpiše 

to prijavnico, in obkroži se željeno besedilo: “SOGLAŠAM” ali pa “NE 
SOGLAŠAM”. Starši oziroma zakoniti ali pooblaščeni zastopniki mladolet-
nega kandidata oziroma kandidat sam s podpisom na koncu te prijavnice 
potrjuje obkroženo izjavo. V izbirnem postopku se bo upoštevala odločitev, 
ki je obkrožena; če nobena možnost ne bo obkrožena, se dosežki ne bodo 
mogli upoštevati.

PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAŽEVANJU  
V SREDNJI ŠOLI
40.-44. Rubrike izpolnite samo tisti, ki ste že obiskovali srednjo šolo. Vpišite njeno 

točno ime in sedež, ime izobraževalnega programa, smer (v programu stro-
jništvo), poklic oz. naziv poklicne / strokovne izobrazbe, za katerega ste se 
izobraževali ali se izobražujete.Obkrožite zadnji uspešno končani letnik.

 Izpolnjeno prijavo podpišeta eden ali oba starša oziroma zakonita zastopni-
ka in kandidat-ka.

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V OSNOVNI ŠOLI
45.-46. Vpišite ime in sedež osnovne šole, ki jo obiskujete ali ste jo obiskovali, in 

občino, v kateri se nahaja.
47. Vpišite leto, v katerem končujete oziroma ste končali osnovno šolo.
48. Obkrožite razred, ki ga obiskujete v osemletni oz. devetletni osnovni šoli. 

Tisti, ki ste že izpolnili osnovnošolsko obveznost, obkrožite razred, ki ste ga 
končali.

49. S celo besedo vpišite, kateri tuji jezik se učite (ste se ga učili) v osnovni šoli.

PODATKI O PRENOSU PRIJAVE
51.-52. Podatke vpiše in potrdi odgovorna oseba srednje šole ob prenosu prijave 

v drug program oziroma na drugo srednjo šolo. Kandidat-ka, ki ni polno-
leten-a, lahko dvigne prijavo le s soglasjem staršev oz. zakonitih zastop-
nikov.

PODATKI O PRENOSU PRIJAVE
53.-54. Podatke vpiše kandidat-ka ob prenosu prijave v drugo srednjo šolo oziroma 

v drug program. Kandidat-ka, ki ni polnoleten-a, lahko prenese prijavo le s 
soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETÛVEL írja be, a számokat pedig arab számokkal 
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).

A JELÖLT SZEMÉLYI ADATAI
1.-2. Írja be a valódi nevét, nem pedig a kicsinyítôképzôs vagy becenevét. Utó-és családi 

nevét úgy írja be, hogy minden egyes betû a megfelelô rovatba kerüljön.
3. Nemét a megfelelô szám bekarikázásával jelölje.
4.-9. Írja be a kért adatokat.

BEIRATKOZÁSRA JELENTKEZEM 1 ELSÔ ÉVFOLYAMRA

 2 SZAKMAI TANFOLYAMRA
 Karikázza be a megfelelô számot, attól függôen, hogy elsô évfolyamra vagy 

szakmai tanfolyamra való beiratkozásra jelentkezik.
10.-11. A középiskola nevét és székhelyét, ahova jelentkezett, pontosan úgy kell beírnia, 

ahogy az a kiírásban szerepel.
12. Írja be pontosan annak a programnak a nevét, amely alapján képezni szeretné magát.
13. Írja be a szakmai/szakképesítés megnevezését, szak, illetve modul nevét. Amen-

nyiben a 12. pontnál a “gimnáziumi” programot írta be, a 13. pontnál semmit sem 
kell beírnia.

14. Ebbe a rovatba az általános iskolában kötelezôen tanult (vagy korábban tanult) idegen 
nyelvet írja be. Azok a jelöltek, akik tanfolyamra jelent- keznek, azt az idegen nyelvet 
írják be, amelyet a középiskolában elsô idegen nyelvként tanultak.

15. A második idegen nyelv az a nyelv, amelyet az általános iskolában ta- nult nyelv 
mellett most tanulni kíván. Karikázza be a nyelv (vagy nyelvek) mellett azt a számot, 
amelyet tanulni szeretne, tekintet nélkül arra, hogy abban az iskolában, ahova beirat-
kozott, tanítják-e ezt a nyelvet vagy sem. A 8 szám mellé beírhatja azt a nyelvet, 
amelyet tanulni szeretne, ám nem szerepel a felsoroltak között.

16. Karikázza be azt a státuszt, amellyel a képzés alatt rendelkezni fog.

ÁLLANDÓ LAKHELYE
17. Olvashatóan írja be az utca, illetve a település nevét és a házszámot (pl. Preøer-

nova 7 vagy Gornje Dovje 4).
18. Az irányítószámot írja be a rovatba, minden egyes rovatba egy-egy szá- mot. Írja 

be annak a településnek a nevét, amelyre az irányítószám vonatkozik.
19.-20. Egyértelmûen írja be állandó lakhelye községét és országát.
21. Az elsô két rovat a körzetszám bejegyzésére szolgál. Csak abban az esetben írja be, 

hogyha különbözik annak az iskolának a körzetszámától, amelybe jelentkezik.
22.-23. Írja be a kért adatokat.

IDEIGLENES LAKHELYE
24.-28. Ezt a rovatot csak azok töltik ki, akiknek állandó lakhelye nem a Szlovén Köztár-

saságban van és Szlovéniában csak ideiglenesen vannak beje- lentve. Postá-
jukat majd erre a címre küldjük. A rovatokat ugyanúgy töltse ki, mint az állandó 
lakhely rovatait.

A SZÜLÔKRE, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELÔKRE  
VONATKOZÓ ADATOK
29.-38. Beírjuk a kiskorú jelölt egyik vagy mindkét szülôjének, illetve törvényes képviselô-

jének nevét. A szülôk adatai mellett vagy azok helyett a jelölt meghatalmazott 
képviselôjének (gyámjának vagy nevelôszülôjének) adatai is feltüntethetôk, aki 
aláírásával is ellátja a jelentkezést.

NYILATKOZAT AZ ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉSEN ELÉRT  
EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL
39. Beírjuk a jelentkezést aláíró szülô utó- és családi nevét, bekarikázzuk a megfelelô szót: 

„hozzájárulok” vagy „nem járulok hozzá”. A kiskorú jelölt szülei, illetve törvényes vagy 
meghatalmazott képviselôi, illetve maga a jelölt aláírásával megerôsíti a bekarikázott 
kijelentést. A kiválasztási eljárásban a bekarikázott döntést veszik figyelembe; ha egyik 
lehetôség sincs bekarikázva, az eredményt nem lehet figyelembe venni.

AZ EDDIGI KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
40.-44. A rovatokat csak azok töltik ki, akik már jártak középiskolába. Írják be an- nak 

pontos nevét és székhelyét, a képzési program nevét, szakirányát (a gépésze-
ti program keretén belül), a szakmát, ill. annak a szakmai/szak- képesítésnek a 
megnevezését, amely képzésében részt vett vagy vesz részt. Karikázza be a le-
gutolsó sikeresen befejezett évfolyamot.

 A kitöltött jelentkezési lapot az egyik vagy mindkét szülô, ill. törvényes 
képviselô és a jelölt írja alá.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
45.-46. Írja be annak az általános iskolának a nevét és székhelyét, amelybe jár vagy járt, 

továbbá annak a községnek a nevét, ahol az található.
47. Írja be azt az évet, amelyben befejezte, illetve befejezi az általános iskolát.
48. Karikázza be azt az osztályt, amelyet a nyolc-, illetve kilencosztályos ál- talános 

iskolában látogat. Akik eleget tettek az általános iskolai kötelezettségnek, 
karikázzák be azt az osztályt, amelyet befejeztek.

49. Teljes szóval írja be annak a nyelvnek a nevét, amelyet az általános iskolában 
tanul (vagy tanult).

AZ ÁTJELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
51.-52. Az adatokat a középiskola felelôs személye egy másik programra vagy másik 

középiskolába történô átvitel során írja be és igazolja. A nem nagykorú jelölt csak a 
szülôk, illetve a törvényes képviselôk egyetértésével viheti el a jelentkezési lapot.

AZ ÁTJELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
53.-54. Az adatokat a jelölt írja be más iskolába vagy más programba történô át- jelent-

kezéskor. A kiskorú jelöltek csak szüleik, illetve törvényes képviselôik belee-
gyezésével jeletkezhetnek át.


