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2018 / 2019 
 

 

 

EVIDENČNI LIST  
 

 

OSEBNI PODATKI 

PRIIMEK  
      

IME 
      

EMŠO 
      

KRAJ ROJSTVA 
      OBČINA ROJSTVA       

DRŽAVA ROJSTVA 
      DAVČNA ŠTEVILKA        

NASLOV  
ULICA, HIŠNA ŠT.       

 STALNEGA /  ZAČASNEGA  
POŠTNA ŠT.       

BIVALIŠČA 
KRAJ       

 
DRŽAVA       

ŠTEVILKA TRR: 
      

RAČUN ODPRT PRI BANKI (naziv in naslov banke): 
      

E-POŠTA 
      

TELEFON 
      

NASLOV ZA OBVESTILA: 
ULICA, HIŠNA ŠT.       

 
POŠTNA ŠT. IN KRAJ       

PODATKI O IZOBRAZBI 

Smer/naziv/poklic, kot je naveden na listini 
      

Izdajatelj listine: 
      Št. listine       Datum        

Pedagoško-andragoška izobrazba 
 DA    NE Št. listine       Datum       

Strokovni izpit 
 DA    NE Št. listine       Datum       

PODATKI O ZAPOSLITVI IN DELOVNE IZKUŠNJE 

Delovne izkušnje v izobraževanju (skupaj mladina in odrasli): 
       let, od tega odrasli       let, na CIK-u       let. 

Zaposlen-a sem v/na: 
      

 
(naziv institucije / zavoda / podjetja, kjer ste zaposleni) 

kot       
 

Obvestila (spremembe urnika, informacije o izpitih, dogovori 

o predavanjih, nadomeščanja itd.) mi sporočajte: 
      

 
S podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov. 

 
 
 
Trebnje,                _________________________________ 

(podpis)  
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Soglasje natisnite, ročno izpolnite, podpišite in oddajte v tajništvo CIK Trebnje. 

 

 

 

SEZNANITEV IN SOGLASJE O HRAMBI IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

Spodaj podpisani soglašam, da Center za izobraževanje in kulturo Trebnje objavi in hrani mojo fotografijo in posnetke, ki nastanejo 

med izvedbo aktivnosti ozirom med izobraževanjem, in sicer za promocijske namene in informiranje širše javnosti o izobraževalni 

dejavnosti Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.  

Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na e-naslov: preklici@ciktrebnje.si.  

 

 SOGLAŠAM  NE SOGLAŠAM PODPIS :  

 

 

 

Spodaj podpisani soglašam, da Center za izobraževanje in kulturo Trebnje hrani in uporablja v evidenčnem listu naveden elektronski 

naslov in telefonsko številko za namen obveščanja o aktualnih aktivnostih in dogodkih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.  

Soglasje dajem do preklica in ga lahko kadarkoli prekličem na e-naslov: preklici@ciktrebnje.si.  

 

 SOGLAŠAM  NE SOGLAŠAM PODPIS :  

 

 

 

 

Program se izvaja v skladu z: 

- Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) 

 

 

 

 

Trebnje, __________________________ 
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