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VPISNI LIST  
PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2018 - 2022 

 

Vpis v (tečaj, program): Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) 
 
Ime in priimek:_________________________________ spol  M  Ž  (ustrezno obkrožite) 
 

Datum rojstva:_____________________, kraj rojstva:___________________________ 
 

Država rojstva:_____________________, državljanstvo:_________________________ 
 

EMŠO:____________________________, davčna številka:_______________________ 
 

Točen naslov bivališča:____________________________________________________ 
 

Pošta: _________________________, občina:_________________________________ 
 

Telefonska številka/ GSM:__________________________________________________ 
 

Elektronska pošta:________________________________________________________ 
 

Imam dostop do računalnika (ustrezno obkrožite):  

DOMA: da   ne                                                                           V SLUŽBI: da   ne  
 

Katere vsebine bi vas zanimale (označite vse, ki bi vas zanimale): 

☐  Temeljna informacijska znanja 

☐  Izdelava in oblikovanje besedil 

☐  Izdelava tabel in oblikovanje grafov 

☐  Priprava predstavitev oz. prezentacij 

☐  Uporaba elektronske pošte 

 

☐  Uporaba interneta in socialnih omrežij 

☐  Uporaba mobilnih aparatov 

☐  Uporaba e storitev in e portalov 

☐  Delo z datotekami (program   Raziskovalec) 

☐  Digitalna fotografija 

 

 

PODATKI O PREDHODNEM ŠOLANJU 
 

Šola:___________________________________________________________________ 

Poklic:___________________________, zadnji končan letnik:_____________________ 

 
PODATKI O STATUSU 

 

a.) Zaposlen/a, (naziv podjetja, ustanove):____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

b.) Brezposeln/a 
 
 
Kraj in datum,______________________          Podpis udeleženca izobraževanja: 

         ____________________________ 
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SEZNANITEV IN SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 
 

 

 S podpisom prijavnice jamčim za resničnost navedenih podatkov v prijavnici.  
 
 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da javni zavod TŠC Maribor  v skladu z veljavno 

zakonodajo o varovanju osebnih podatkov zbira, uporablja in hrani moje osebne podatke za 
namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc,  izdelave dokumentov in poročanje financerjem ter 
drugim pristojnim nadzornim organom. 

 
 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in soglašam, da javni zavod TŠC Maribor  zbrane  

osebne podatke obdeluje v statistične, razvojno in znanstveno-raziskovalne namene za 
spremljanje izobraževalne dejavnosti. Obdelovanje mojih osebnih podatkov v te namene 
dovoljujem v obliki, iz katere ne bo razvidna moja identiteta.  
 

 S podpisom soglašam, da javni zavod TŠC Maribor objavi fotografije in posnetke, ki nastanejo 
med izobraževanjem, za promocijske namene in informiranje širše javnosti o izobraževalni 
dejavnosti javnega zavoda TŠC Maribor.  Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: info@tscmb.si.  

 
 S podpisom soglašam, da javni zavod TŠC Maribor  vodi in uporablja v prijavnici naveden 

elektronski naslov in telefonsko številko za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in 
dogodkih javnega zavoda TŠC Maribor. Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: info@tscmb.si.  
 

 

Datum: ________________________           Lastnoročni podpis: __________________________ 
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