
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 
prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje 
prehoda  iz izobraževanja v zaposlitev  ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja  in njihove kakovosti, 
tudi z mehanizmi  za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov 
za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj 10.2.1. – Prenova 
sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« 
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PRIJAVNI OBRAZEC ZA SODELOVANJE V PROJEKTU »PRENOVA POKLICNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 2016-2021« - »Model individualizacije+« (MIND+) 

Obrazec 1 
Izpolni CPI: 

  

 

1. PODATKI O PRIJAVITELJU 

 

Uradni naziv šole  
Naslov šole  
Odgovorna oseba 
Ime in priimek  
Delovno mesto  
Elektronski naslov  
 
Izbrani program srednjega poklicnega izobraževanja  
Število vpisanih v izbran izobraževalni program 1. letnik 2. letnik 3. letnik 
Šol. leto 2017/2018    
Število dijakov z individualno učno pogodbo    
Število dijakov v izbranem oddelku   

 

Kontaktna oseba prijavitelja 
Ime in priimek  
Elektronski naslov  
Telefonska številka  

 

  

Številka prijave:   

Datum in ura prejema:  



 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 
prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje 
prehoda  iz izobraževanja v zaposlitev  ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja  in njihove kakovosti, 
tudi z mehanizmi  za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov 
za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj 10.2.1. – Prenova 
sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« 
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2. PODATKI O ČLANIH STROKOVNEGA TIMA 

Obvezni člani 
 

Ravnatelj 
Ime in priimek  
Elektronski naslov  

 
Učitelji strokovnih modulov (obvezno 
najmanj trije) 

Poučuje Delovna doba v 
vzgoji in 

izobraževanju 
Ime in priimek Elektronski naslov strokovno 

teorijo 
praktični 

pouk 
 

1.      
2.      
3.      
      
      

 
Organizator PUD-a 
Ime in priimek  
Poučuje v strokovnem modulu DA NE 
Delovna doba v vzgoji in izobraževanju  
Elektronski naslov  

 
Neobvezni člani 
 

Šolski svetovalni delavec 
Ime in priimek  
Elektronski naslov  

 
Ostali strokovni sodelavci šole ali zunanji sodelavci (npr. mentor iz podjetja) 
Ime in priimek  
Elektronski naslov  
Delovno mesto/ 
delovna organizacija 

 

 

Kraj in datum      žig    Podpis odgovorne osebe 
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