
Praktično
usposabljanje z 

delom
PUD



Kaj moram vedeti o PUD-u?

Izbira je TVOJA
Učitelja matematiki si ne moreš sami izbrati, določi ti ga šola.
A delodajalca, kjer boš opravljal PUD si lahko izbereš sam. 
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Izkušnja je TVOJA!
Delodajalca kontaktiraj sam. To je izkušnja, ki je zelo pomemba
in ti bo v življenju prišla prav.



Splošno o PUD-u

OBVEZNOSTI DIJAKA

■ 76 ur

■ Mentor v podjetju določi uspešnost

■ Oddani dokumenti v elektronski in
fizični obliki do datuma (vzgojni
ukrep).

■ Komunikacija s šolo (organizatorjem
PUD-a)

DOKUMENTI

■ Najava

■ Napotnica

■ Evidenčni list

■ Pogodba

■ Poročilo
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Komunikacija

• Dnevno spremljaj šolsko e-pošto, to je 
tvoja obveznost

• Preveri tudi mapo „Nezaželena sporočila” 
(spam), da ni tam pristalo kakšno
sporočilo.

• Na telefon si naloži ločeno aplikacijo za 
šolsko e-pošto (vklopi si obevstila).

• Uporaba aplikacije PUD 
(https://app.pud.si)

• Spremljanje odzivov v aplikaciji PUD 
(sprejeto, zavrnjeno, čakanje …)

https://app.pud.si/


KAKO DO DELODAJALCA?
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642

Preveri v lokalnem okolju
katera podjetja se 

ukvarjajo s tvojo stroko.

Podjetju dostavi NAJAVO in 
izpolnjeno dostavi šoli (v 

aplikacijo - PDF in fizično).

Dijak pri delodajalcu
opravlja PUD. Upošteva

navodila delodajalca, 
spremlja šolsko e-pošto …

Kontaktiraj podjetje (vsaj 1 
mesec prej) preko e-pošte, 

telefona ali lahko v 
dogovorjenem terminu

opravljaš PUD.

Šola pripravi
dokumentacijo in jo 

dostavi delodajalcu*.

Do dogovorjenega datuma
oddaj vso dokumentacijo. 

Dokumentacija je skrb
dijaka.



210,000+
Število poslovnih subjekov v Sloveniji. 
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Kje jih poiščem?

Podjetja s katerimi smo že
sodelovali so zbrana v 
aplikaciji za PUD. Drugače
jih lahko iščete po spletnih
stranej bizi.si, ajpes.si ali
kar po zemljevidu.

Naredi izbor podjetji

Naredi si seznam podjetji in 
si jih razvrsti po 
prioriteti/želji, kjer bi rad 
delal (vsaj 10 podjetji). 
Nato vzpostavi
komunikacijo z delodajalci.

Izkušnja je TVOJA
Starši, prijatelji … lahko pomagajo z nasvetom. 
Komunikacijo opravi sam!



Komunikacija z delodajalci (e-pošta)

■ Pri pisanju e-pošte uporabi šolski e-poštni naslov.
■ Poišči e-naslov kadrovske službe, tajništva … info@ naslovi so

običajno „polni”. 
■ V zadevo napiši: Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. 
■ Predstavi sebe, predstavi program, ki ga obiskuješ, kateri letnik si in

predstavi šolo.
■ Napiši termin kdaj boš opravljal PUD.

■ Pri predstavitvi sebe opiši, kaj v stroki rad počneš ter napiši zakaj bi 
rad delal ravno pri tem delodajalcu.

■ E-pošto zaključi z ustreznim podpisom.
■ V kopijo sporočila (cc) dodaj organizatorja PUD za ustrezno

področje.

Pazi na slovnično pravilnost zapisa, saj s tem predstavljaš sebe in šolo. 
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Komunikacija z delodajalci (telefon)

■ Poišči telefonsko številko kadrovske službe ali tajništva.
■ Najprej se predstavi in jih povprašaj, kdo v podjetju je 

odgovoren za stik z dijaki in študenti pri opravljanju praktičnega
usposabljanja z delom.

■ Če oseba ni trenutno v službi, jih prosi za e-naslov ali termin, 
kdaj jih lahko pokličeš.

■ Lažje ti bo, če dobiš e-naslov odgovorne osebe in ji pošlješ e-
pošto po prej predstavljenih navodili.
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Ob zavrnitvi … kontaktiraj naslednje podjetje, 
do “zmage”. V prvo redko komu uspe.



PREGLED 
DOKUMENTOV
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NAJAVA

Yellow

Is the color of gold, 
butter and ripe 
lemons. In the 
spectrum of visible 
light, yellow is 
found between 
green and orange.

■ Po vzpostavljenem kontaku, pošlješ
delodajalcu dokument, da ti izpolni najavo.

■ Izpolni delodajalec (podpis, žig*).

■ Najdeš jo na spletni strani šole: 
https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-
usposabljanje-z-delom-pud

■ V aplikaciji PUD začneš s PUD-om. Poiščeš
podjetje (če že obstaja) oz. dodaš podatke 
o podjetju in oddaš dokument v PDF obliki. 

■ Ob prihodu v šolo, oddaš dokument 
organizatorju fizično v roke (ne kopijo).

■ Dokument s katerim se delodajalec zaveže, 
da te bo sprejel.

■ *Če delodajalec posluje z žigom.
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NAPOTNICA

■ Dokument pripravi šola in pošlje
delodajalcu*.

■ Izpolni delodajalec - mentor.

■ Označil ali si OPRAVIL PUD.

■ V kolikor se je dokument izgubil, najdeš
prazno na spletni strani šole in jo izpolniš ( 
https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-
usposabljanje-z-delom-pud). 

■ V aplikaciji PUD oddaš dokument v PDF 
obliki. 

■ Ob prihodu v šolo, oddaš dokument 
organizatorju fizično v roke (ne kopijo).

■ *Ob dogovoru dijak sam prinese v podjetje.
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https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-usposabljanje-z-delom-pud


EVIDENČNI LIST

■ Dokument pripravi šola in pošlje
delodajalcu*.

■ Dokument vodi/izpolnjuje dijak sam!

■ Delodajalec - mentor preveri, poda mnenje
in podpiše (žig je zaželen).

■ V kolikor se je dokument izgubil, najdeš
prazno na spletni strani šole in jo izpolniš ( 
https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-
usposabljanje-z-delom-pud). 

■ V aplikaciji PUD oddaš dokument v PDF 
obliki. 

■ Ob prihodu v šolo, oddaš dokument 
organizatorju fizično v roke (ne kopijo).

■ *Ob dogovoru dijak sam prinese v podjetje.
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https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-usposabljanje-z-delom-pud


POGODBA

■ Dokument pripravi šola in pošlje
delodajalcu*.

■ Podjetje podpiše in pošlje pogodbo nazaj
na šolo*.

■ V kolikor se je dokument izgubil, obvesti 
organizatorja PUD. 

■ V aplikaciji PUD dokument odda
organizator PUD-a v PDF obliki**. 

■ Ob prihodu v šolo, oddaš dokument 
organizatorju fizično v roke (ne kopijo)**.

■ *Ob dogovoru dijak sam prinese v podjetje.

■ **Če pogodbo prejme dijak, to stori dijak.
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POROČILO

■ Dokument pripravi dijak.

■ Naslovnico in primer poročila najdeš na 
spletni strani šole: 
https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-
usposabljanje-z-delom-pud

■ Naredi fotografije delovnega mesta in
okolja v katerem si delal in ju vstavi v 
poročilo.

■ Opiši 1-2 opravili oz. delovni nalogi, ki si jih
opravil na PUD-u.

■ V poročilu predstavi delodajalca.

■ V aplikaciji PUD oddaš dokument v PDF 
obliki. Ne tiskat, samo PDF.
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https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-usposabljanje-z-delom-pud


DOKUMENTI

Kratek opis Kje jo dobim? Kam oddam?

NAJAVA

Dijak dostavi dokument
delodajalcu. Delodajalec ga izpolni
in s tem potrdi šoli, da bo sprejel
dijaka v dogovorjenem terminu.

Spletna stran šole (dijak
uredi sam)

V aplikacijo (PDF)

NAPOTNICA
Dokument izpolni delodajalec. 

Mentor oceni dijaka in sporoči, ali
je dijak opravil PUD.

Pripravi šola in pošlje
delodajalcu*

V aplikacijo (PDF)
in fizično organizatorju

EVIDENČNI 
LIST

Dokument vodi dijak, mentor v 
podjetju ga pregleda in podpiše. 

Pripravi šola in pošlje
delodajalcu*

V aplikacijo (PDF)
in fizično organizatorju

POGODBA Delodajalec ga podpiše in vrne 1 
izvod dokumenta šoli v hrambo.

Pripravi šola in pošlje
delodajalcu*

V aplikacijo (PDF)
in fizično organizatorju

POROČILO
Pripravi ga dijak v elektornski
obliki. Opiše opravilo, ki ga je 

izvajal med PUD-om.

Navodila so na spletni
strani šole

V aplikacijo (PDF)
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* Ob dogovoru
dijak sam prinese

v podjetje.
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Termini

https://ers.scv.si/sl/dijaki/prakticno-usposabljanje-z-delom-pud/



DATUM VRAČILA DOKUMENTOV JE 
DOLOČEN! 1 mesec po zaključku PUD-a.

Zamudniki prejmejo vzgojni ukrep!

Dolžnost dijaka je, da poskrbi za dokumente.



Odgovori na pogosta
vprašanja …
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Prehrana

Delodajalec je dolžan zagotoviti
regresirano prehrano. Kjer nimajo
organizirane prehrane, vam bodo
delodajalec povrnil stroške (pavšal za 
malico).
Prvi dan si prinesite s seboj nekaj za 
jest (bolje biti pripravljen).

Podjetje ne vrne dokumentov

Dokumentacija je skrb dijaka. 
Pokličite na podjetje, obiščite jih … 
Podjetje ima veliko svojega dela, vi 
poskrbite, da pridete do 
dokumentov.

Izgubljeni dokumenti

Obvestite čim prej organizatorja, da 
lahko uredite podpise iz podjetja. 

Dokumente lahko prensete tudi s 
spletne strani šole.

Zavarovanje

Podjetje vas zavaruje za primer 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
(M12 obrazec), kar od njih zahteva
zakonodaja. 

Nezgodno zavarovani niste.

Drug termin

Zaradi organizacije pouka, menjava
termina ni možna.

Odsotnost

Ob krajši odsotnosti (1-2 dni) menotr
v podjetju presodi ali morate ure 
nadoknaditi. 
Ob daljši odsotnosti je potrebno PUD 
nadoknaditi.
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Nimam še delodajalca

Povpraša sošolce, kje opravljajo ali je 
možno še kje dobiti prosto mesto.

Obvesti tudi organizatorja PUD, če ti
lahko pomaga.

Potni stroški

Povprašajte pri delodajalcu. Bolje je 
izbirati delodajalca, ki je blizu vas. 

Običajno delodajalci ne pokrivajo
stroška prevoza.

Nagrada

Potruditi se, da si zaslužite nagrado. 
Nagrada je odvisna glede delodajalca. 
Običajno se nagrade gibajo okoli 75 € 
(to je povprečje).



Več vprašanj?

Predstavi se – napiši vprašanje čim bolj
konkretno – uporabi šolski e-račun.

Tukaj sva, da vam pomagava do vrat. A sami boste morali stopiti čez njih.
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Tomaž Juvan
tomaz.juvan@scv.si

Elektrotehnika, 
Mehatronika

Islam Mušić
islam.music@scv.si

Računalništvo



Predstavitev
aplikacije

APP.PUD.SI



https://app.pud.si
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Uporaba in spremljava
aplikacije je obvezna!
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DATUM VRAČILA DOKUMENTOV JE 
DOLOČEN! 1 mesec po zaključku PUD-a.

Zamudniki prejmejo vzgojni ukrep!

Dolžnost dijaka je, da poskrbi za dokumente.



Več vprašanj?

Predstavi se – napiši vprašanje čim bolj
konkretno – uporabi šolski e-račun.

Tukaj sva, da vam pomagava do vrat. A sami boste morali stopiti čez njih.
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Tomaž Juvan
tomaz.juvan@scv.si

Elektrotehnika, 
Mehatronika

Islam Mušić
islam.music@scv.si

Računalništvo


