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VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju 

odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa 

v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) ter na osnovi Soglasja k obsegu vpisa za vpis v 

izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2021/2022 v Republiki Sloveniji z dne 29. 

4. 2021 objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle:  

 Program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI): Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

 Programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI): Pek, Mesar, Slaščičar. 

 Program poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI): Živilsko-prehranski tehnik. 

 

 Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2021/22:  

Programi Predvideno število mest Način izobraževanja 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi* (NPI) 
10 samoizobraževanje 

Pek* (SPI) 20 samoizobraževanje 

Mesar* (SPI) 20 samoizobraževanje 

Slaščičar* (SPI) 30 samoizobraževanje 

Živilsko-prehranski tehnik* 

(PTI) 
30 samoizobraževanje 

*Če se bo prijavilo vsaj 10 kandidatov in bodo vpisani kandidati želeli predavanja ali vaje, jih 

bomo ob doplačilu izvajali.  

Potrebna vpisna dokumentacija (fotokopije): 

 PRIJAVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE (Obrazec najdete na spletni strani: 

https://www.icp-mb.si/medpodjetniski-izobrazevalni-center/izobrazevanje-

odraslih/vpis/) 

 SPRIČEVALO OSNOVNE ŠOLE - vsa dosedanja letna spričevala in obvestila o 

uspehu 

 PROŠNJA ZA PRIZNAVANJE PRIDOBLJENIH ZNANJ, KOMPETENC IN 

VEŠČIN 

 FOTOKOPIJO O PLAČILU VPISNINE (240,00 €)  

 

Vpis bo potekal v pisarni izrednega izobraževanja od 19. 8. 2021 do vključno 3. 9. 2021 

v pisarni izobraževanja odraslih, in sicer od 9.00 do 11.00.  

http://www.icp-mb.si/
https://www.icp-mb.si/medpodjetniski-izobrazevalni-center/izobrazevanje-odraslih/vpis/
https://www.icp-mb.si/medpodjetniski-izobrazevalni-center/izobrazevanje-odraslih/vpis/
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Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, 

ki jih mora kot udeleženec izobraževanja opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom 

in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati predložijo dokazilo o plačilu vpisnine. 

 

Podatki za nakazilo: 

 

 

 

                                                 dr. Tina Perko,  

                                                                                                   vodja izobraževanja odraslih 

http://www.icp-mb.si/

