
 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta 

 

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

 

http://www.sc-sg.si/srednjasolasgmuta/  
e-mail: odrasli.sssgm@sc-sg.si 

tel. št.: 02 88 46 515 

Izobraževanje odraslih 
Šolsko leto: 2022/2023 

 

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT  
Datum vpisa: ____________________  

 

Osebni izobraževalni načrt (OIN) je sestavljen dokument, ki je oblikovan na osnovi podatkov, 

ki smo jih od udeleženke/udeleženca pridobili z uvodnim razgovorom ter ob upoštevanju 

morebitnega priznanja predhodno pridobljenega znanja, izbranega organizacijskega 

modela, kot tudi na osnovi izobraževalnih želja oz. ciljev ter potreb udeleženca.  

 

 

I. Zapis uvodnega razgovora 
 

Ime in priimek: ___________________________________________________________________________ 

EMŠO:               

 

Spol:   M    Ž Datum rojstva: ____________________ Kraj rojstva: ______________________________ 

Država rojstva: ________________________________ Državljanstvo: _____________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________________________________ 

 

Zadnja dosežena izobrazba: _______________________________ leto zaključka: _______________  

 

Nezaključena izobrazba: ________________________________________________________________  

 

 

Vpis v izobraževalni program: 

 

- EKONOMSKI TEHNIK (SSI)    

- EKONOMSKI TEHNIK (PTI)  

- TRGOVEC (SPI)  

- GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)  

- GASTRONOMSKE IN HOTELIRSKE STORITVE (SPI)  

- GASTRONOMIJA (PTI)  

- OBDELOVALEC LESA (NPI)  

- MIZAR (SPI)  

- LESARSKI TEHNIK (PTI)  

- OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)  

- PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)  

- PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)  

 

 

Udeležba na predavanjih:  

 

✓ predavanj se ne želim udeležiti 
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II. Načrtovanje opravljanja obveznosti za šolsko leto 2022/2023 - OIN  

 

Na podlagi podatkov, zbranih z uvodnim razgovorom ter:  

 

a)  Sklepa o priznanju predhodno pridobljenega formalnega znanja,  

b)  Dokazil udeleženca o opravljeni delovni praksi,  

c) Predmetnika,  

f)  Drugih dokazil oz. potrdil: ___________________________________________________________ 

 

NAČRT OBVEZNOSTI 

 

Opravljanje vsebin skladno učnim načrtom za izbran izobraževalni program. 

 

Individualne prilagoditve: _________________________________________________________________ 

 

Predviden datum zaključka izobraževanja ( ZI  PM ): ________________________________________ 

 

Spodaj podpisani/a ______________________________________________________________ 

izjavljam, da sem bil/a seznanjen/a z izobraževalnim program, s pogoji za vpis, postopkom 

vpisa, in z dokumentacijo, predmetnikom in s pogoji za dokončanje izobraževanja, z 

organizacijo in izvajanjem izobraževalnega procesa, s šolskim redom, stroški izobraževanja ter 

z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega znanja in da v skladu z 9. in 17. členom 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS 94/07) dovoljujem uporabo osebnih podatkov v 

skladu z veljavno področno zakonodajo in sem poleg letnega načrta obveznosti prejel/a 

oz. bil/a seznanjen/a:  

 

- veljavni predmetnik izobraževalnega programa v katerega sem vpisan/a na 

katerem so označene obveznosti, ki jih moram opraviti za zaključek izobraževanja,  

- izpitni roki,  

- seznam učiteljev oz. seznam konzultacij, način dostopa do učiteljev,  

- možnostjo koriščenja vsaj 5 ur organiziranih konzultacij,  

- dostopnostjo katalogov znanja,  

- možnostjo dostopanja do učnih virov.  

 

 

Podpis udeleženca izobraževanja: ________________________________________ 
 

Datum: 

 

________________________________________ 

  

Podpis strokovnega delavca, ki je 

sodeloval pri pripravi letnega načrta 

obveznosti: 

 

 

________________________________________ 
 

Datum: 

 

________________________________________ 
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