
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 
 

Razred Čas opravljanja PUD-a Trajanje PUD-a v tednih (urah) 

1.PB nima - 

2.PB 14.10.2019 - 25.10.2019 2 (76 ur) 

1.GH  nima - 

2.GH  30.3.2020 - 22.6.2020 12 (441ur + 15 ur v šk) 

3.GH  3.9.2019 – 10.1.2020 17 (646 ur) 

1.S nima - 

2.S 30.3.2020 - 22.6.2020 12 (441 ur + 15 ur v šk) 

3.S 3.9.2019 - 2.12.2019 12 (456 ur) 

4.ŽT 10.4.2020 - 24.4.2020 2 (76 ur) 

5.ŽT nima - 

1.NT 16.6.2020 – 22.6.2020 1 (38 ur) 

2.NT nima - 

3.NT 26.5.2020 – 22.6.2020 4 (152 ur) 

4.NT nima - 

1.KT 16.6.2020 – 22.6.2020 1 (38 ur) 

2.KT nima - 

3.KT 2.6.2020 – 22.6.2020 3 (114 ur) 

4.KT nima - 

1.GP Med šolskim letom 2 (76 ur) 

2.V 26.3.2020 – 22.6.2020 12 (456 ur) 

3.V 3.9.2019 – 28.11.2019 12 (456 ur) 

 
Sestavni del vsakega izobraževalnega programa je tudi praktično izobraževanje, ki se deli na:  

• praktični pouk v šoli in 

• praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcu, izven šole. 
 

Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. PUD je razporejen preko šolskega leta, del PUD-a pa se zaradi 
narave dela in velikega števila dijakov lahko opravi tudi med šolskimi počitnicami in drugih dela prostih dnevih.  
 
Pri delodajalcih se izvaja praktično usposabljanje z delom (PUD). Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijak pridobi 
tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, predvsem: 

• socializacijo v delovnem okolju,  

• dinamiko realnega delovnega procesa,  

• skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.  
 
Program PUD-a se izpelje na podlagi individualnih ali kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta 
podjetje in šola. Pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je verificirano učno mesto delodajalca in 
pedagoško-andragoška usposobljenost mentorja. Verificirane obratovalnice lahko najdete na spletnih straneh 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v rubriki srednje poklicno in strokovno izobraževanje. PUD dijaki opravljajo 
tudi na šoli. 
 
Dijak se bo pri delodajalcu praktično usposablja do 38 ur na teden in največ 8 ur na dan.  
 
Organizatorji PUD-a na šoli so: 

• Tanja Malik (gostinstvo, živilstvo, pomočnik v biotehniki in oskrbi) 
tanja.malik@scng.si 

• Ivana Poša (kmetijstvo, vrtnarstvo, naravovarstvo) 
ivana.posa@scng.si 

• Nina Grgič (administrativna dela) 
      nina.grgic@scng.si 

 
Dolžnost dijakov: vsaj 2 tedna pred nastopom PUD-a morajo dijaki organizatorju PUD-a dostaviti izpolnjen in 
potrjen obrazec o sprejemu na PUD.  
Pred nastopom PUD-a morajo biti  podpisane pogodbe med šolo in delodajalci. 
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