
 

Status občana (pomen): 
Študent brez statusa študenta, ki je vpisan kot občan (v nadaljevanju:občan) je oseba, ki ni študent 

Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju: VŠP), želi pa opravljati izpite iz predmetov predmetnikov 

študijskega programa, ki se izvaja na šolo. 

Cena: 
Kot občan plačate samo vpisnino, in sicer v višini 250 €.  

Vpisnino nakažete na: Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, 2250 Ptuj 

trr: SI56 1010 0004 9477 658 

banka: Intesa Sanpaolo d.d. 

sklic: 00 2018 

namen: vpisnina  

koda namena: OTHR 

*Pri rednem vpisu se vam obračuna šolnina, vpisnina in vse ostale storitve po veljavnem ceniku.  

Dolžnost seznanitve: 
Občan se je dolžen sam seznaniti z učnim načrtom predmete, načinom preverjanj  in ocenjevanja 

znanja ter s kriteriji za ocenjevanje, študijskimi obveznostmi ter pogoji za pristop k pisnemu in/ali 

ustnemu izpitu, izpitnimi roki ...  

Prijavnico na izpit izpolnite ročno v dveh enakih izvodih, eno prinesete v referat, drugo predate 

predavatelju. Pred vsakim izpitom opozorite predavatelja, da ste pristopili k izpitu, kot občan. Enak 

postopek velja za odjavo.  

V kolikor bi želeli odjaviti status občana, to storite z izpisnico kot občan, in sicer prinesete izpolnjeno 

v referat. 

E- učno okolje: 
Študentom omogočamo dostop do gradiva preko e-učnega okolja, gesla dobijo na začetku študijskega 

leta. Glede na to, da nimate statusa, bi to uredili sproti (vam omogočimo dostop do določenih 

predmetov). 

Dostop do spletne strani: http://vsp.scptuj.si/ 

 

http://vsp.scptuj.si/


 

Predavanja: 
Predavanja se načeloma izvajajo dvakrat na teden (17. do 20. ure), lahko pa pride tudi do sprememb, o 

katerih ste pravočasno obveščeni. 

Varstvo osebnih podatkov: 
Ob oddani prijavi vas tudi seznanimo z veljavno zakonodajo na področju Varstva osebnih podatkov in 

vas prosimo za soglasje , da obdelujemo in zbiramo vaše osebne podatke v obsegu, na način in za 

namen delovanja VŠP (podrobneje opisano v soglasju).  

S soglasjem tudi potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov ter s 

svojimi pravicami do obveščanja, vpogleda/dostopa, popravka, dopolnitve, ugovora prenosljivosti 

podatkov, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, blokiranja in vložitve pritožbe. 

 

V kolikor želite še kakšno informacijo se obrnite na referat, z veseljem se bomo odzvali.  

 

Tel. št.: O31 614 024 ali 02 787 829. 

 


