
 
 

NAVODILA ZA 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU – IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH 

Izvedbeni predmetniki na vseh izobraževalnih programih imajo v programu 

(Praktično izobraževanje v delovnem procesu) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM PRI DELODAJALCU (v nadaljevanju PUD).  

Omenjeno usposabljanje je priznano v kolikor udeleženec izobraževanja odraslih (v 
nadaljevanju: udeleženec IO) opravi potrebno število ur, ki so navedene spodaj v 
tabeli. 

Program Smer Število ur PUD 

Nižje poklicno izobraževanje Pomočnik v tehnoloških procesih 152 

      

Srednje poklicno izobraževanje Avtoserviser 650 

Srednje poklicno izobraževanje Avtokaroserist 650 

Srednje poklicno izobraževanje Mehatronik operater 650 

Srednje poklicno izobraževanje Oblikovalec kovin-orodjar 650 

Srednje poklicno izobraževanje Inštalater strojnih inštalacij 650 

Srednje poklicno izobraževanje Izdelovalec kovinskih konstrukcij 650 

      

Poklicno tehniško izobraževanje Avtoservisni tehnik 76 

Poklicno tehniško izobraževanje Strojni tehnik 76 

      

Srednje strokovno 
izobraževanje Tehnik mehatronike 152 

Srednje strokovno 
izobraževanje Strojni tehnik 304 

Delovno prakso si udeleženec IO poišče in organizira sam.  

Udeleženec IO se neposredno vključi v delovni proces in se praktično usposablja z 
delom. PUD je namenjen pridobivanju praktičnih znanj in spretnosti v okviru 
izobraževalnega programa za katerega se izobražuje (kot smernice se uporabijo 
katalogi znanj za posamezni poklic). 

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:  

 pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela; 
 nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v 

prakso; 
 usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica; 
 spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov; 



 
 spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov; 
 učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred 

strankami; 
 razvijanje odgovornosti:  

o za lastno delo, 
o za kakovost, potrebno v poklicnem delu, 
o za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja 

okolja. 

Opravljen PUD je pogoj za zaključek šolanja.  

PUD je opravljen, ko udeleženec odda  potrdilo o opravljenem PUD-u, ki ga izpolni 
in podpiše delodajalec.  

Potrdilo mora vsebovati: 

 podatke o udeležencu IO (ime, priimek, rojstni podatki, stalno oz. začasno 
prebivališče) 

 naziv in naslov srednje šole na kateri se udeleženec IO izobražuje; 

 izobraževalni program in smer v katerem se udeleženec IO izobražuje; 

 podatke o podjetju, ki mora biti registrirano za dejavnost, ki pokriva program 
izobraževanja za katerega se izdaja potrdilo;  

 podatke o mentorju za čas opravljanje PUD-a;  

 podatke o delovnem mestu na katerem je udeleženec IO opravljal PU;,  

 kratek opis del in nalog, ki jih je udeleženec IO opravljal;  

 datumsko od kdaj so kdaj je udeleženec IO opravljal PUD;  

 število ur opravljene prakse;  

 v primeru prekinitve prakse navesti razlog za neopravljene ure; 

 podpis odgovorne osebe podjetja;  

 žig podjetja. 
 

Potrdilo mora udeleženec IO dostaviti na šolo vsaj mesec dni pred pristopom k 

zaključnemu izpitu oz. poklicni maturi oz. do zaključka izobraževanja. 

 

Priloga: VZOREC potrdila 

 

Pripravila: Metka Kodrin, organizatorka IO 


