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Zadeva: Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom (PUD) za šolsko leto 2019/2020 
 
 
Načrtovana izvedba PUD v šolskem letu 2019/2020 je prikazana v preglednici 1, primerjava 
predvidenega števila vključenih dijakov po izobraževalnih programih je prikazana v preglednici 2. 
 
Na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravlje se je od 16. 3. 2020 
začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s PUD. Organizatorka PUD 
je o tem obvestila vse deležnike. 
 
Na podlagi okrožnice MIZŠ, št. 603-3/2020/22, z dne 4. 5. 2020, je organizatorka PUD vse deležnike 
obvestila, da je Vlada RS sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov. Na področju 
srednjega šolstva se je, ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, od 18. maja 2020 ponovno 
pričelo izvajanje PUD; pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s 
smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zagotovljenega mentorja, če se s tem strinja 
tudi dijak in njegovi starši. V obeh izobraževalnih programih, grafični in medijski tehnik, je PUD 
obvezni del kurikula, njegova izvedba pa terminsko usklajena z načrtovanim izvajanjem obeh 
izobraževalnih programov. Zato je presoja in priporočilo vodstva SMGŠ, da dijaki, ki PUD niso 
opravili v predvidenih terminih, to obveznost opravijo do konca šolskega leta 2019/2020. 

Preglednica 1: PUD v šolskem letu 2019/2020 
Razred Program Število dijakov Termin (od–do) Opomba 
2. A GRAFIČNI TEHNIK (GT)     24 16.–27. 3. 2020 ukrep odpovedi 
3. A GT     19 6.–20. 4. 2020 ukrep odpovedi 
3. B MEDIJSKI TEHNIK (MT)     26 1.–14. 10. 2019  
3. C MT     26 14.–25. 10. 2019  
3. D MT     25 4.–15. 11. 2019  
3. E MT     28 18.–29. 11. 2019  
3. F MT     29 2.–13. 12. 2019  
2. B MT     28 20.–31. 1. 2020  
2. C MT     26 3.–14. 2. 2020  
2. D MT     24 2.–13. 3. 2020  
2. E MT     28 16.–27. 3. 2020 ukrep odpovedi 
2. F MT     29 6.–20. 4. 2020 ukrep odpovedi 



Preglednica 2: Število dijakov na PUD po izobraževalnih programih in šolskih letih 
Program 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 
GRAFIČNI TEHNIK (GT)   33   31   39   41 43 (43)* (8)** 
MEDIJSKI TEHNIK (MT) 286 282 287 284 269 (57)* (6)** 
SKUPAJ 319 313 326 325 312 (100)* (14)** 

*število dijakov, ki niso opravili PUD v predvidenem terminu zaradi ukrepa odpovedi 

**število dijakov, ki niso opravili PUD do 31. 8. 2020 
 
Za starše dijakov 2. letnika je bila v septembru 2019 organizirana predstavitev PUD. Starši so bili 
seznanjeni z namenom in cilji PUD ter naprošeni za sodelovanje pri iskanju delovnih mest za dijake. 
Predstavitve PUD so bile izvedene tudi za dijake vseh oddelkov. Organizatorka je za vse dijake 
pripravila potrebno dokumentacijo in jih ob napotitvi na PUD seznanila tudi z vsebino pogodbe. 
 
Za dijake 2. letnika je podjetje Borštnar & CO. d.o.o. Ljubljana izvedlo teoretično usposabljanje iz 
varstva pri delu in preizkus znanja po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 
 
Po zaključku PUD so dijaki oddali izpolnjeno dokumentacijo, na podlagi katere jim je organizatorka 
vnesla opisno oceno v redovalnico. Dijakom je vrnila posamezne liste delavniških dnevnikov, jim 
posredovala povratno informacijo o njihovi vsebini in obliki ter o ocenah delodajalcev. Za dijake, ki 
so zapisali svoje mnenje, je PUD predstavljal pozitivno izkušnjo, saj so podrobneje spoznali delovne 
naloge, ki jih čakajo v izbranem poklicu in pridobili nova praktična znanja.  
 
Iz posredovanih mnenj delodajalcev je razvidno, da se delodajalci zavedajo pomena tovrstnega 
usposabljanja, dijakom omogočajo vpogled v delovanje podjetja ter jim z dodeljenimi delovnimi 
nalogami prenašajo nova teoretična in predvsem praktična znanja. Veliko delodajalcev je izrazilo 
svoje pozitivno presenečenje glede znanj in odgovornega pristopa dijakov. Mnogi so se potrudili in 
še posebej pohvalili dijake ter podali tudi svoja priporočila. 
 
Delodajalci so izpolnili tudi Ocenjevalni list uspešnosti dijaka na PUD, pregled doseženih 
povprečnih ocen (v odstotnih točkah) po izobraževalnih programih je prikazan v preglednici 3. 

Preglednica 3: Povprečne ocene po izobraževalnih programih in šolskih letih (v odstotnih točkah) 
 2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 
Kriterij GT GT GT MT MT MT 
Praktična znanja 85 85 90 93 94 94 
Teoretična znanja o stroki 89 87 89 91 93 92 
Spretnost, iznajdljivost 91 94 88 96 95 97 
Komunikativnost 94 91 89 95 95 95 
Odnos do dela, aktivnost pri delu 98 95 95 97 97 97 
Odnos do opreme 97 94 95 98 99 99 
Samostojnost pri delu 81 83 87 93 93 95 
Zanesljivost pri delu 92 93 93 97 97 98 
Timsko delo 92 95 92 97 97 97 
Dnevniki (vsebina, oblika, redno oddajanje) 92 91 91 95 95 96 
Skupaj 91 90 91 95 95 96 



Za dijake oddelkov, ki PUD niso opravili v predvidenem terminu, zaradi ukrepa odpovedi, 
organizacija izvedbe še poteka, končna  evalvacija bo podana ob koncu šolskega leta 2019/2020. 
 
Do 10. 6. 2020 je bilo za opravljanje PUD v novih, nadomestnih treminih, sklenjenih 19 pogodb za 
dijake programa GT (44 %) in 37 pogodb za dijake programa MT (65 %). Do 31. 8. 2020 je PUD v 
nadomestnih terminih uspešno opravila večina dijakov, 14 dijakov pa bo moralo to obveznost za 
šolsko leto 2019/2020 še opraviti. 
 
K uspešni izvedbi PUD so tudi v šolskem letu 2019/2020 izjemno veliko prispevali dijaki in starši, ki 
so sami poiskali delovna mesta, delodajalci, ki s šolo sodelujejo že vrsto let in kot dobri partnerji 
omogočajo delovna mesta za dijake v vseh terminih kot tudi tisti, ki so se v tem šolskem letu 
pozitivno odzvali na prošnje šole. Za uspešno izvedbo so veliko pripomogli tudi razredniki dijakov. 
Organizatorka PUD se vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje. 
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