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OBVESTILO STARŠEM 
 

Program Tehnik računalništva se izvaja po skupnem modelu predmetnika: 
 

 splošni del predmetnika je za vse programe (poklice) enak, 

 strokovnoteoretični del predmetnika je po obsegu enak za vse programe. Del vsebin lahko izvajamo za 

več poklicev skupaj, predmetnik pa hkrati omogoča tudi pridobivanje specifičnega znanja, 

 praktični pouk poteka v šoli in pri delodajalcu, kar pomeni, da poteka praktično izobraževanje v 

realnem delovnem procesu 
 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu povezuje delodajalca in dijaka. Dijak pridobi poleg praktičnega znanja 

in spretnosti tudi spretnosti, ki bi jih v šolskih delavnicah teže usvojil: 
 

 socializacija v delovnem okolju, 

 dinamika realnega delovnega procesa, 

 timsko delo, 

 odgovornost za kakovost opravljenega dela, 

 pravila poslovnega varovanja interesov delodajalca. 
 

Praktično usposabljanje z delom poteka na osnovi sklenjene kolektivne učne pogodbe, ki jo za vpisane dijake 

skleneta šola in delodajalec. Praktično usposabljanje koordinira šola oziroma organizator praktičnega 

izobraževanja, ki je zaposlen na šoli. 
 

Menimo, da je osebni stik delodajalca z dijakom pomembnejši kot kakršno koli zagotovilo šole. Dijak in 

njegovi starši naj izberejo delodajalca, ki lahko sprejme dijaka na praktično izobraževanje 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, pogosteje odločali sami. 
 

Zato želimo, da si dijaki skušajo sami poiskati mesta za praktično izobraževanje pri delodajalcu (usposabljanje z 

delom) v svojem domačem kraju in zaprosijo te delodajalce, naj izpolnijo poseben obrazec (NAJAVA UČNEGA 

MESTA IN SKLENITEV KOLEKTIVNE UČNE POGODBE – obrazec). Obrazec NAJAVA UČNEGA 

MESTA bodo dijaki prejeli ob začetku šolskega leta pri razrednikih. 
 

Za tiste, ki vam ne bo uspelo poiskati učnega mesta, bo le-to priskrbela šola. Tako ne bo nihče ostal brez 

primernega učnega mesta za čas praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (usposabljanja z delom), morda bo le 

bolj oddaljen od kraja bivanja. 
 

Praktično usposabljanje z delom je predvideno v naslednjem obsegu in predvidenem času: 
 

Razred Pri delodajalcu predvidoma Skupaj 
R2a strnjeno dva tedna 10.januar – 21.januar 2022 76 ur 

R2b strnjeno dva tedna 10.januar – 21.januar 2022 76 ur 

R2c strnjeno dva tedna 24.januar – 4.februar 2022 76 ur 

R3a strnjeno dva tedna 6.december – 17.december 2021 76 ur 

R3b strnjeno dva tedna 6.december – 17.december 2021 76 ur 

R1Ta strnjeno dva tedna 14.marec – 25.marec 2022 76 ur 
 

Vsa dodatna pojasnila, navodila in obrazce lahko dobite pri organizatorju praktičnega izobraževanja in na 

internetnem naslovu: 
 

   http://www.sc-nm.si/sestg/informacije/pud 

Ivan Metelko, inž.ele., dipl.org.men. 

telefon: 07/393 2 242, GSM: 051/628873, E-mail: ivan.metelko@sc-nm.si 
 

Novo mesto, 1. september 2021      Ravnatelj: 

Boris Plut, univ.dipl.inž. 


