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SREČANJE DELODAJALCEV 5. 12. 2019 – POVZETKI PREDAVANJ 
 

ZNAČILNOSTI VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV: 

– Vsi višješolski študijski programi se pripravljajo na podlagi enega ali več poklicnih 

standardov, ki predstavljajo nabor potrebnih zmožnosti za določen delovni proces. 

– Zastopane so vsebine, ki omogočajo doseganje višje stopnje strokovnosti in omogočajo 

razviti sposobnosti za reševanje zahtevnejših problemov v delovnih procesih. 

– Zastopane so vsebine, ki usposabljajo za pripravo in kontrolo dela ter zlasti za organizacijo 

dela, za delo na področju trženja oz. poglabljajo znanje za delo z ljudmi, zlasti v povezavi s 

pripravo za nekatere vodstvene naloge. 

– Praktično izobraževanje se izvaja v podjetju, kar omogoča, da študent med študijem 

sprejema tudi obsežnejše naloge, s katerimi na izbranem poklicnem oz. strokovnem področju 

rešuje konkretne in realne probleme posameznega delovnega mesta.  

– V vseh programih teži povezava teorije in prakse k uveljavitvi modernega izobraževalnega 

koncepta, ki pridobivanje znanja, razvoj sposobnosti in poklicne identitete navezuje z 

reševanjem praktičnih problemov na študij. 

 
 

Kaj torej je praktično izobraževanje? 

– Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega 

izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. 

– Študentu naj bi omogočilo hitro in produktivno vključitev v delovni proces, spoznavanje 

osnovne poslovne funkcije in organiziranosti podjetja ter samostojno in pod mentorjevim 

vodstvom opravljanje del na posameznih področjih, za katere se izobražuje. 

– Namen: znanje študentov čim bolj prilagoditi potrebam gospodarstva, s čimer so se ob 

zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah.  

– Podjetja preko praktičnega izobraževanja dobijo možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje 

bodoče kadre. 

Predavanja
31 %

Vaje
29 %

Praktično 
izobraževanje

40 %
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ZAKONODAJA NA PODROČJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

V posebnem delu študijskega programa sta med drugim zapisana način in oblika izvajanja 

študija: 

– Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  

– Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 

24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 

izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih. 

– Študij se izvaja kot redni, izredni in študij na daljavo. 

Podrobnosti določa 50. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju: 

(4) Podrobne pogoje za prostor in opremo ter za mentorje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, 

določi pristojna zbornica ali združenje delodajalcev iz tega člena, ki vodi register delodajalcev, ki 

izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.  

(5) Minister lahko na podlagi javnega natečaja določi zbornico ali združenje delodajalcev, da kot 

javno pooblastilo izvaja naslednje naloge: 

– določanje podrobnejših pogojev za prostor in opremo ter mentorje, 

– vodenje registra delodajalcev iz četrtega odstavka tega člena. 

Pogoji za napredovanje po programu: 

– V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in 

praktično izobraževanje (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. 

letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti vaj in praktično 

izobraževanje.  

– Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje 

istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti praktičnega 

izobraževanja. 

 

VERIFIKACIJE UČNIH MEST 

Spletne povezave na GZS: 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/Verifikacija-študijskih-

mest-za-višje-strokovno-izobraževanje 

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/Verifikacija-študijskih-

mest-za-višje-strokovno-izobraževanje/Pravne-podlage 

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/Verifikacija-študijskih-

mest-za-višje-strokovno-izobraževanje/Materialni-in-kadrovski-pogoji 

 

Spletne povezave na OZS: 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/verifikacija-ucnih-mest 

 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri/register-ucnih-mest 

 

Namere za udeležbo na pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih pošljite na 

matevz.cadonic@sc-nm.si 

 

SPODBUDE DELODAJALCEM ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJE (JR 

PUD) 

– Trenutno del programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s 

potrebami trga dela 2018–2022. 

– Izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

(http://www.sklad-kadri.si). 
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– V zadnjih štirih razpisih je spodbude prejelo 270 delodajalcev, ki so izvajali praktično 

izobraževanje za 499 naših študentov, za kar so prejeli več kot za 400.000 EUR spodbud. 

Običajni postopek: 

– razpis 

• v UL RS 

• na spletnih straneh Sklada (http://www.sklad-kadri.si) 

– študent v 2. letniku 

• do sredstev upravičeni tudi delodajalci 1. letnika za istega študenta 

• študent mora praktično izobraževanje v 2. letniku opraviti 

– poziv k oddaji vlog 

• po navadni pošti 

• rok 2 do 3 tedne 

– morebiten poziv k dopolnitvi vloge 

• po elektronski pošti 

• rok 5 dni (za dostavo na Šolski center Novo mesto) 

– poziv k podpisu pogodbe in izpolnitvi zahtevka za sofinanciranje 

• priporočeno 

• rok 3 dni 

• predhodno obvestilo po elektronski pošti 

– izplačilo sredstev 

• najpozneje 60 dni po potrditvi na Skladu 

• potrditev najpozneje 60 dni po prejemu na Sklad 

 

ELEKTRONSKO PODPISOVANJE DOKUMENTOV 

Kaj je digitalni podpis? 

Digitalni podpis je elektronski šifrirani žig za preverjanje pristnosti v digitalnih informacijah, na 

primer v e-poštnih sporočilih, makrih ali elektronskih dokumentih. Podpis potrjuje, da informacije 

izhajajo od podpisnika in da niso bile spremenjene. 

Veljavni certifikati: 

– Ministrstvo za javno upravo – SIGEN-CA, SIGOV-CA, SI.PASS 

– Nova Ljubljanska banka d. d. 

– Pošta Slovenije d. o. o. – POŠTA@CA 

– Halcom d. d. – HALCOM CA FO 

– Šolski center Novo mesto 

V kolikor ga nimate, vam ga priskrbi šola. 

– Izključno za podpisovanje dokumentov med vami in Šolskim centrom Novo mesto. 

– Kontakt: miha.bradac@sc-nm.si 

– Navodila za elektronsko podpisovanje dokumentov najdete na spletni strani šole v zavihku 

Študijska komisija (https://www.sc-nm.si/vss/studij/studijska-komisija_2). 
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