
 
VPISNICA V VIŠJI LETNIK 

Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor 
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 
Telefon: 02 234 19 10, faks: 02 234 19 18 
E-pošta: sers@sers.si 

 

 

1. Podatki o dijaku 
  

Ime:  Priimek:  
  

Datum rojstva:               EMŠO:  
 

Naslov bivališča:          Davčna št.:  
 

Pošta:  GSM:  E-MAIL: 

V šolskem letu  sem obiskoval-a program/oddelek: 
  

1. Napredujem v letnik:   izobraževalni program:   

2. Ponavljal bom letnik: izobraževalni program: 

3. Opravljal bom dopolnilne / popravne / predmetne izpite. Če jih ne opravim, želim: 
a) ponavljati letnik 
b) se prepisati v drug program SERŠ: 
c) drugo: 

 
 2. Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih 
Mati Ime: Priimek: 
Naslov: E-MAIL: 
Telefon doma: GSM: Telefon v službi: 
Oče Ime: Priimek: 
Naslov: E-MAIL: 
Telefon doma: GSM: Telefon v službi: 
Zakoniti zastopnik, skrbnik/ca Ime: Priimek: 
Naslov: E-MAIL: 
Telefon doma: GSM: Telefon v službi: 

3. Soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za večkratno obdelavo/objavo osebnih podatkov za 
nekomercialne namene v skladu z 12. in 14. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v 
srednješolskem izobraževanju (Ur.l.RS št. 96/1999 in 97/2006): 

• o dijakih, ki jih moramo posredovati v skladu z zakonom (policija, centri za socialno delo, CIPS, ...); 
• seznam dijakov (objava na oglasnem mestu v šoli in na spletni strani šole, v letopisu šole, za zdravstvene preglede, za udeležbo na šolskih 

in obšolskih dejavnostih); 
• o kandidatih za maturo ali zaključni izpit (objava na oglasnem mestu v šoli); 
• dosežkov dijakov na tekmovanjih v znanju in na športnih tekmovanjih (objava na oglasnih mestih v šoli, na spletni strani šole, v šolskih 

publikacijah, v šolskem informativnem CD-ju, v medijih); 
• skupinskih fotografij dijakov (objava na spletni strani šole, na oglasnem mestu, v šolskih publikacijah, na šolskem informativnem biltenu); 
• fotografij dijakov, ki se udeležijo obšolskih dejavnosti (objava na oglasnem mestu v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v 

šolskem informativnem CD-ju in za ureditev dijaških izkaznic); 
• zvočnih, filmskih ali videoposnetkih dijakov iz šolskih ali obšolskih dejavnosti in javnih prireditev (oglasna mesta v šoli, v šolskih 

publikacijah, v šolskih video ali računalniških predstavitvah, v medijih, v šolskem informativnem CD-ju); 
• razstav izdelkov dijakov (razstavni prostor v šoli, na šolskih predstavitvah); 
• o uporabi davčne številke za ureditev zdravstvenega zavarovanja v času PUD. 

 
Soglašam, da Srednja elektro-računalniška šola Maribor vodi evidenco osebnih podatkov, navedenih v tej prijavi. 
Obvezujem se, da bom sporočil-a vsako spremembo navedenih podatkov. 

 

Kraj: Datum: 
  

Podpis staršev oz. 
zastopnikov:  

  Podpis dijaka:   

 
Vpisnico podpiše vsaj eden izmed staršev oziroma zakonitih zastopnikov in dijak. 


