
 
PRIJAVNICA ZA  

ŠTUDENTSKI SERVIS ATAMA 
 

 
 

OSEBNI PODATKI 

 
Ime ____________________________________ 

Priimek ________________________________ 

Datum rojstva __________________________ 

Starost ________________________________ 

Kraj rojstva ____________________________ 

Stalno  
prebivališče ____________________________ 

Kraj _________________ Poštna št. ________ 

Začasno  
prebivališče ____________________________ 

Kraj _________________ Poštna št. ________ 

 
GSM _____________________________ 

E-mail _____________________________ 

EMŠO _____________________________ 

Št. oseb. dokumenta _________________ 

Občina izdaje _______________________ 

Datum izdaje _______________________ 

Davčna številka _____________________ 

Davčna uprava ______________________ 

Št. TRR ___________________________ 

Banka _____________________________ 

 

 
 

 

PODATKI O ŠOLANJU 

 

A T A M A  D . O . O .  
 
S LOVEN SKA  5 5 c  
 
1 0 0 0  L J U B L J A N A  
 
W W W . A T A M A . S I  

 
POSOJANJE DELAVCEV 

 
ŠTUDENTSKI  SERVIS  

 
KADROVSKE STORITVE  

 
Zadnja dokončana šola: _______________________________________________________ 

Sedaj sem vpisan/a v šolo: ____________________________________________________ 

V šolo, ki jo trenutno obiskujem sem se vpisal v šolskem letu ________________________ 

Smer ali program: ________________________________________  

Letnik _________________ 

Vpisna številka študenta: ______________________ 

Status /obkroži/                redni vpis                   izredni vpis                       

 

 

 

 

 

 

 

OBRNI ���� 



 

ZNANJA 

 
Imam vozniški izpit kategorije ___________.                Imam avto / označi/        da                ne  

 
 

DOSEDANJE DELOVNE IZKUŠNJE 

 

 
 

 
 
 

ŽELIM OPRAVLJATI NASLEDNJA DELA / označi, neobvezno / 

 enostavna fizična dela (pakiranje,deklariranje,kuvertiranje)  delo v fotokopirnici 

 težja fizična dela (skladišče, selitve, nakladanje)  čiščenje 
 delo v proizvodnji  delo v kuhinji 
 raznašanje letakov, plakatov  delo v strežbi 
 lažja administrativna dela  pomoč v gospodinjstvu 
 zahtevnejša administrativna dela  hostesa, hostesnik 

 pomoč v računovodstvu  varnostnik 
 zahtevnejša računalniška dela, programiranje  dostavno delo (časopisi, hrana …) 

anketiranje   terensko   telefonsko  varstvo otrok 
 telefonska prodaja, telemarketing  prevajanje –  jezik _____________________ 
 delo na področju marketinga, komerciale  poučevanje na šoli (kaj) ________________ 
 prodaja v trgovini  inštruiranje (kaj) ______________________ 

 delo v recepciji drugo __________________________________ 

 
 

IŠČEM DELO / označi, neobvezno / 
 

preko leta           ponoči                     med vikendi                      počitniško delo  
 
 
 

Izjavljam, da v skladu z določbo 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04 in spremembe) 
soglašam, da Študentski servis Atama d.o.o., moje osebne podatke, pridobljene z vpisom v študentski servis, 
uporablja, obdeluje in posreduje v skladu s potrebami iskanja in posredovanja dela, izplačevanja honorarjev, 
obveščanja o aktivnostih servisa ter drugih potreb povezanih s posredovanjem dela. 
 
Izjavljam, da imam status dijaka/študenta, nisem redno zaposlen-a in nisem prijavljen-a na Zavodu RS za 
zaposlovanje kot iskalec-ka zaposlitve. Kakršnekoli spremembe bom pravočasno javila-a študentskemu servisu 
Atama d.o.o. 
 
Izjavljam, da me študentski servis Atama d.o.o., v skladu s 45.a členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS št. 
110/2002 in spremembe) lahko obvešča o svojih storitvah preko SMS sporočil oziroma elektronske pošte! 
 
 

 
Ljubljana, dne: ________________                               Podpis: ___________________  


