PRIJAVNICA ZA SPREJEM V DŠD KRANJ – ŠTUDENTSKI DOM
(ŠTUDENTJE BREZ SUBVENCIJE, ŠTUDENTJE TUJCI)
ZA ŠTUDIJSKO LETO ………………….….. oz. od dne ..………..……..…
Za bivanje v DŠD Kranj se prijavljam kot (ustrezno označi):

 študent višje šole brez subvencije stanarine
 študent visoke šole/fakultete brez subvencije stanarine
 tuji študent

1. Osebno ime kandidata/ke: ………………………………..………………………………………..................................................
2. Rojstni podatki (dan, mesec, leto rojstva; kraj, občina in država rojstva):
..………………………………………………………….…………………………………………………………………….……….…….…….…..…………..
3. Spol M

Ž

4. EMŠO: …………………………………….….

5. Državljanstvo: ..…………….….….…………….

6. Naslov stalnega prebivališča: …..…………………………………….…..………………………………………………………..…………….
poštna št. in kraj ……………………………..…...….. občina ………..………….…………………. država ………………….….……….
7. Kontaktni podatki študenta/študentke (telefonska št., elektronski naslov):
………….…..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Ime in naslov višje šole/fakultete v času bivanja v domu:
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
izobraževalni (študijski) program: ………..……………………………..….............................. letnik:…………..……….……

.
V …………………………….., dne ……………..………

Podpis kandidata/ke:

Potrdilo o prejemu prijavnice
Kandidat/ka………………….……………………………………………………… je oddal/a prijavnico dne ……………………………

Žig in podpis pristojne osebe DD

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Vpišite šolsko leto prijave. Če se prijavljate za bivanje med tekočim šolskim oziroma študijskim letom, vpišite datum želenega vstopa
v dijaški dom.
Označite, ali se prijavljate za sprejem v dom kot višješolec, visokošolec brez subvencije ali tuji študent.
1. Vpišite polno in pravilno osebno ime (ime in priimek) in ne skrajšanih ali ljubkovalnih imen.
2. Vpišite dan, mesec in leto rojstva ter kraj, občino in državo rojstva.
3. Obkrožite ustrezno začetnico spola.
4. Vpišite svojo enotno matično številko občana (EMŠO).
5. Vpišite državljanstvo s celo besedo.
6. Vpišite podatke o prebivališču in sicer naslov stalnega ali začasnega prebivališča, na katerega želite prejemati obvestila. Vpišite ime
ulice ali naselja in hišno številko (npr. Prešernova 7 ali Gornje Dovje 4); poštno številko, ime kraja, na katerega se poštna številka
nanaša; občino in državo. Državo vpišite le v primeru, če v Sloveniji nimate začasnega ali stalnega prebivališča. Vpišite sedanje ime
občine, v kateri je kraj vašega rojstva. Če ste rojeni v Sloveniji, države rojstva ni potrebno pisati.
7. Vpišite kontaktno telefonske številke in elektronski naslov.
8. Vpišite ime in naslov višje šole ali fakultete, v katero se prijavljate k vpisu oz. katero boste (predvidoma) obiskovali v prihodnjem
študijskem letu. Če se prijavljate za bivanje v dijaškem domu med tekočim študijskim letom, navedite podatke o šoli, izobraževalnem
oziroma študijskem programu in letniku v tekočem študijskem letu.
Prijavnico obvezno podpišite. Prijavnice brez podpisa ne bomo upoštevali.

