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Splošne informacije za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD)  
v programu računalnikar (SPI) za vpisane v šolskem letu 2010/2011 

Splošne informacije 
Po novem sistemu izobraževanja poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu – praktično usposabljanje z delom 
(v nadaljevanju PUD).  
 
Trajanje praktičnega usposabljanja z delom z individualno ali kolektivno učno pogodbo: 
1. letnik - 
2. letnik 6 tednov strnjeno 
3. letnik 18 tednov strnjeno 

Določen je le minimalni standard praktičnega usposabljanja z delom, ki znaša 24 
tednov.  

 
Praktično usposabljanje z delom – značilnosti:  

Status izobraževanca dijak 
Pogodba individualna učna pogodba ali kolektivna učna pogodba 
Nagrada samo v času praktičnega usposabljanja z delom 
Prehrana samo v času praktičnega usposabljanja z delom 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se ne plačujejo 
Pavšalni prispevek za primer nesreče pri delu plača delodajalec 

 
Pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirano učno mesto delodajalca in pedagoško-andragoška 
usposobljenost mentorja1. 

Osnovne značilnosti individualne učne pogodbe 
− Individualna učna pogodba se sklene med dijakom, njegovim zakonitim zastopnikom in delodajalcem (šola ni 

pogodbeni partner in pri tem ne sodeluje). Pogodba se sklene praviloma za dobo treh let.  
− Individualna učna pogodba omogoča več praktičnega usposabljanja z delom in s tem pridobivanje dragocenih 

strokovnih znanj in delovnih izkušenj.  
− Z individualno pogodbo se praktični pouk v šoli lahko nadomesti z usposabljanjem z delom v podjetju.  
− Z individualno učno pogodbo se dijakom odpira večja možnost za kasnejšo zaposlitev (dijak dobro spozna podjetje, 

delovno okolje, delo, zaposlene, odnose … 
− Individualna učna pogodba se lahko sklene v podjetju blizu mesta bivanja, v podjetju kjer že delajo starši, sorodniki, 

znanci …  
− Dijak se lahko z delodajalcem dogovori tudi za daljše počitniško delo. 
− Nemalokrat delodajalci nudijo dijaku tudi štipendijo. … 
 
Dijakom priporočamo, da si čim prej sami zagotovijo učno mesto in sklenejo individualno učno pogodbo ter si s 
tem zagotovijo vse prednosti glede na kolektivno učno pogodbo. 
Dijak in njegovi starši naj izberejo delodajalca, ki lahko sprejme dijaka na praktično usposabljanje v obojestransko korist in 
zadovoljstvo. Nekaterim veliko pomeni bližina delodajalca, drugim poznanstvo, tretji zaupajo uspešnim organizacijam in 
njihovemu ugledu ali pa jim je pomembno vse omenjeno. Želimo, da bi se o tem, kje bo dijak pridobival te pomembne 
izkušnje, odločali sami. 

Osnovne značilnosti kolektivne učne pogodbe 
− Izjemoma sklene vodja PUD kolektivno učno pogodbo z delodajalcem za dijaka(-e), ki niso skleniti individualne učne 

pogodbe. S tem dijaki le izpolnijo zakonsko obvezo, v večini primerov pa izostanejo vse zgoraj naštete prednosti 
individualne pogodbe.  

                                                           
1 Ker to še ni urejeno za noben program, ki ga šola izvaja in bo to urejeno šele v prihodnjih letih, registrirano učno mesto ni obvezno. 



 

Spletne informacije 
Več o praktičnem usposabljanju z delom (pogodbe, nagrade, primerjave, zakonodaja …) si lahko preberete: 
− na spletni strani šole - http://www.ssts.si/ pod rubriko Praktično usposabljanje z delom (PUD). 
− na spletni strani Obrtne zbornice Slovenije - http://www.ozs.si pod Izobraževanje/Poklicno in strokovno 

izobraževanje predvsem področja Aktualno, Vloge in obrazci, Zakonodaja, Izobraževalni in organizacija 
izvedbe/Prenovljeni programi. 

− na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije - http://www.gzs.si pod Storitve/Izobraževanje/Izobraževanje/ 
Vajeništvo in dualna oblika izobraževanja. 

 

Izvedbene informacije 
− Praktično usposabljanje z delom za dijake programa elektrikar bo potekalo po objavljenem razporedu: 

− Pogodbo lahko prenesete z zgoraj omenjenih spletnih strani ali pa jo dijaki fotokopirate v šoli (kopija dokumenta je v 
fotokopirnici). 

− Pogodba mora biti sklenjena v treh izvodih. Ena kopija za delodajalca, ena za dijaka, starše oz. skrbnika in ena za šolo 
(ter dve za socialnega partnerja (OZS ali GZS), če ima delodajalec verificirano učno delovno mesto). 

− Aneks k pogodbi se izpolni le v primerih dogovora izvajanja dela ali celotnega praktičnega pouka, ki se sicer izvaja v  
šoli, pri delodajalcu. 

− Vso potrebno dokumentacijo za izvedbo PUD (navodila dijaku, dokument namenjen mentorju v delovni organizaciji, 
dokument strokovnih in drugih znanj namenjen mentorju, evidenčni list, list za oceno dijaka, vzorec potrdila o 
opravljenem usposabljanju, navodila za pripravo poročil) boste dijaki prejeli pred pričetkom PUD. 

Dodatne informacije: 
Duško Kreže 
Pomočnik vodje praktičnega usposabljanja z delom 
Soba: 117 – 1. nadstropje 
Tel.:  
e-pošta: dusko.kreze@guest.arnes.si 
 
Žarko Petrevčič 
Vodja praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom 
Soba: 010 pritličje 
Tel.: 5133 607 
GSM: 041 988 545 
e-pošta: zarko.petrevcic@guest.arnes.si 
e-pošta: zarko.petrevcic@telemach.net 
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