
 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (IO) 
Navodila za obvezno praktično usposabljanje z delom (PUD)  

 

Izhodišče pri načrtovanju in izvedbi praktičnega usposabljanja z delom je uveljavljanje didaktičnega 

koncepta, ki je usmerjen k udeležencu IO ter zahteva učenje z lastno dejavnostjo in pridobivanjem 

praktičnih delovnih izkušenj. Nosilca poklicnega in strokovnega izobraževanja sta tako podjetje  kot šola, ki 

skupaj izpeljeta izobraževalni program. Skupni obseg praktičnega usposabljanja z delom je določen z 

izobraževalnim programom. PUD mora omogočati pridobivanje znanja, ob tem pa še poklicno socializacijo 

in razvoj osebnostnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj 

poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela.  

Udeleženci IO tretjega/četrtega letnika srednje strokovne šole, SSI-elektrotehnik, SSI-tehnik računalništva, 

morajo obvezno opraviti 152 ur PUD do konca 4. letnika. Na delovni praksi naj udeleženec IO spozna delo 

na področju, za katerega se izobražuje. Med praktičnim usposabljanjem mora voditi dnevnik dela in ob 

koncu usposabljanja oddati šolskemu koordinatorju PUD izpolnjeno in potrjeno Poročilo o praktičnem 

usposabljanju z delom.  

V času, ki je predviden za opravljanje delovne prakse, so udeleženci IO nezgodno zavarovani. 

Zaradi slabih gospodarskih razmer priporočamo, da udeleženec IO začne takoj iskati primerno podjetje. S 

tem namenom posreduje delodajalcu pismo o nameri (glej naslednjo stran) za praktično usposabljanje z 

delom. Izpolnjeno pismo o nameri mora udeleženec IO vrniti, da šola sklene z delodajalcem pogodbo. V 

pogodbi so določene pravice in dolžnosti šole, udeleženca IO in delodajalca.  

Finančna nagrada ob opravljenem PUD ni delodajalčeva obveznost, je samo udeleženčeva  pravica.  

Delodajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

– ima ustrezne delovne prostore in opremo,  

– delodajalčevo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se udeleženec IO izobražuje,  

– ima zaposlenega delavca z ustrezno izobrazbo, ki bo mentor udeležencu IO med PUD. 

 

Dodatne informacije:  

Matejo Žitko, vodja MIC LJ, (pisarna št. 13), mateja.zitko@vegova.si, tel.: 01 6005 921. 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (IO) 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 
 
 
 

PISMO  O NAMERI 
 
 
Sporočamo, da bomo v obdobju od _____________  do ______________, skladno z našimi možnostmi in v 
sodelovanju z Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana (Vegova Ljubljana), 
Vegova 4, 1000 Ljubljana,  
 

zagotovili 
 
udeležencu IO___________________________________________________________________________  
                  (ime, priimek) 
 
praktično usposabljanje z delom v obsegu 76 ur ali 152 ur  (obkroži).  
 
Podrobnosti sodelovanja se določijo s pogodbo med delodajalcem in šolo. 
 
Naziv delodajalca: ___________________________________________________________________ 
 
Naslov delodajalca: __________________________________________________________________ 
 
Dejavnost: _________________________________________________________________________ 

Davčna številka: __________________________________ 

Transakcijski račun: __________________________________________________________________ 

Zastopnik oziroma pooblaščenec: _______________________________________________________ 

Ime, priimek kontaktne osebe: _________________________________________________________ 
 
E-naslov: ___________________________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________ 
 
 

Podpis odgovorne osebe 
 
Kraj in datum: _________________________________________ 
 
 

Žig 


