
 

 

VLOGA za VPIS 
 

Študijsko leto vpisa: 2020/2021  
     

IME IN PRIIMEK  
 

 

NASLOV BIVALIŠČA  
 

 

PROGRAM  - GOSTINSTVO IN 
TURIZEM  

- VELNES 

VPISNA ŠTEVILKA 11080  11080 

 
 
Vrsta vpisa v študijskem letu 2020/2021:  
 
a) Ponavljanje 1. letnika  
Študent lahko ponavlja 1. letnik, če je izpolnil-a vse pogoje za ponavljanje v skladu s študijskim 
programom (opravljene študijske obveznosti in praktično izobraževanje 1. letnika v obsegu najmanj 20 
kreditnih točk…)  
 
b) Ponavljanje 2. letnika 
Študent lahko ponavlja 2. letnik, če še ni ponavljal 1. letnika ter če je izpolnil pogoje za ponavljanje v 
skladu s študijskim programom (opravljene študijske obveznosti in praktično izobraževanje 2. letnika v 
obsegu najmanj 20 kreditnih točk…)   
 
c) Podaljšanje statusa za 60 dni zaradi izdelave diplomskega dela (do 30. 11. 2020)  
Podaljšanje statusa je možno za študente, ki še niso tri leta izkoristili statusa študenta v višjem oziroma 
visokošolskem izobraževanju  
 
d) Vpis za osebe brez statusa (»evidenčni vpis«) 
Študentom brez statusa se s tem vpisom omogoči opravljanje študijskih obveznosti, pri čemer pa je 
opravljanje izpitov in drugih manjkajočih obveznosti potrebno plačati v skladu z veljavnim cenikom šole. 
Študent-ka z »evidenčnim vpisom« ne pridobi statusa!  
  
 

 
Bled, __________________ 2020  Podpis študenta: ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 
 
VSŠ Bled za namene izobraževanja in nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke študentov 

v obsegu kot ga določa Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) 

ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o 

varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2019. 

 

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so ali bodo zbrani vaši osebni podatki, šola 

uporablja in hrani v skladu z določili Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov, dokler je to potrebno  za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali 

in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke 

izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se 

hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva. 

 

Podpisani soglašam, da se moji osebni podatki, navedeni v obrazcih, uporabljajo za zgoraj navedene 

namene. 

 

 
 

Bled, __________________ 2020       Podpis študenta: ______________________ 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V PROMOCIJSKE NAMENE 
 
Podpisani-a soglašam, da se moje ime in priimek ter fotografije in posnetke, posnete tekom 
izobraževalnega procesa na VSŠ Bled, uporabljajo za namen promocije Višje strokovne šole za 
gostinstvo, velnes in turizem v spletnih in tiskanih medijih. 
 
 

Bled, __________________ 2020        Podpis študenta: ______________________ 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VSŠ Bled se zavezuje, da bo spoštovala vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene 
namene obdelovala zgolj v okviru danih privolitev. 
 
Vaši osebni podatki se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno 
uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2019. Dane privolitve lahko 
kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4690

