
Osnovne informacije o PUD 

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja na dva načina: kot 

praktični pouk in kot praktično usposabljanje z delom. 

V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcu v podjetju pa praktično usposabljanje z delom (PUD). 
Del praktičnega usposabljanja z delom se lahko izvaja tudi v Medpodjetniškem izobraževalnem 
centru (MIC). Dijaki kmetijskih šol lahko izvajajo praktično usposabljanje z delom na šolskem 
posestvu. 

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so: 

 pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela, 
 nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc 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, timskega dela, komunikacije ter dela s strankami, 
 razvijanje odgovornosti: – za lastno delo, – za kakovost, potrebno v poklicnem delu, – za 

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. 

Od dijakov delodajalci pričakujejo:  
• komunikativnost, upoštevanje pravil lepega vedenja, bonton,  
• pripravljenost učiti se,  
• rednost, točnost in natančnost,  
• samoiniciativnost in podjetnost,  
• zmožnost sodelovanja v timu,  
• zmožnost učinkovite rabe časa, energije in materialov,  
• dovzetnost za uporabo sodobne tehnologije.  
 
Kako in kje pridobiti učno mesto za praktično usposabljanje z delom?  
Verjamemo, da si učno mesto za praktično usposabljanje z delom znate in zmorete zagotoviti  
sami, zato to nalogo prepuščamo vam. To je vaša priložnost, da vzpostavite prve stike! V šoli  
vam bomo stali ob strani in vam bomo pomagali, če nas boste potrebovali.  
Najbolje, da si učno mesto pri delodajalcu poiščete v svojem domačem okolju. Izbira delodajalca za 
opravljanje PUD-a je torej vaša.  
 
 
Za organiziranje PUD je pomembno:  
• Potencialnega delodajalca poiščite v svojem domačem okolju. Njegovo poslovanje mora obsegati 
dejavnost poklica, za katerega se izobražujete. Imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo, vaš 
bodoči mentor pa mora imeti izobrazbo za opravljanje poklica, za katerega se vi izobražujete.  



• Predlagamo, da prvi kontakt vzpostavite pisno, s kratko predstavitvijo sebe in svojega namena ter 
pričakovanjem ugodnega odgovora v določenem času. V dopisu pazite na pravilnost slovničnega 
izražanja, obliko dopisa in na vljudnost.  
• V primeru, da ne bo odgovora v tednu dni, pokličite po telefonu in se sklicujte na svojo  
pisno vlogo. Pri telefoniranju bodite vljudni in pazite na pravila telefonskega komuniciranja.  
• Poskušajte se dogovoriti za prvi osebni stik, kjer se boste medsebojno spoznali in dogovorili za 
sodelovanje.  
• Prosite delodajalca za pisno potrditev (podpis) dogovora o sprejemu na PUD.  
• Ne pozabite na pravila lepega vedenja.  
• Če se z delodajalcem dogovorite za izvedbo PUD, obvezno takoj sporočite in oddajte pisno 
potrditev delodajalca organizatorju PUD na šoli.  
• V primeru, da bi bili pri iskanju delodajalca neuspešni, prav tako obvezno pravočasno sporočite 
organizatorju na šoli, da vas preusmeri k iskanju drugam ali vam pomaga pri iskanju učnega mesta za  
izvedbo PUD.  
 
Kaj vse je potrebno vedeti pred odhodom na PUD?  
 
Učna pogodba  
Program PUD se izpelje na podlagi kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta 
podjetje in šola. Dijakove pravice in obveznosti v času PUD so določene z učno pogodbo.  
Sestavine učne pogodbe so določene s 36. členom Zakona o poklicnem izobraževanju (ZPSI-1).  
Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank, se sporazumno  
odpove ali prekine pod določenimi zakonskimi pogoji (glej 44. člen ZPSI-1). Če bi prišlo do  
take namere, vas pred odločitvijo vabimo, da se pred odhodom na prakso obvezno pogovorite z 
organizatorjem PUD v šoli. Njegov nasvet lahko prepreči kasnejše zaplete in pomaga pri nadaljnjih 
postopkih normaliziranja vašega izvajanja PUD-a.  
 
Sklenitev učne pogodbe  
Kolektivno učno pogodbo običajno sklene šola z delodajalcem. V nekaterih primerih pa pogodbo 
sklene delodajalec s šolo. Običajno so dvopartitne (pogodbo podpišeta odgovorna oseba v šoli in 
odgovorna oseba pri delodajalcu), v nekaterih primerih pa tripartitne (pogodbo podpiše dijak, 
odgovorna oseba v šoli in odgovorna oseba pri delodajalcu).  
 
Dolžnosti dijaka, navedene v učni pogodbi, so:  
• redno izpolnjevanje svoje učne obveznosti,  
• redno obiskovanje pouka in drugih obveznih izobraževalnih oblik,  
• ravnanje po navodilih delodajalca in šole,  
• varovanje poslovnih tajnosti delodajalca,  
• ravnanje po predpisih iz varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja.  
 
 
 
 


