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Title
Description

E1.2 Awareness of the awarding bodies
Praviloma bi vsi delodajalci morali za sprejem dijakov na
PUD imeti verificirana učna mesta. Z verifikacijo se potrjuje
zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za realizacijo
in doseganje ciljev PUD. Postopek verifikacije je določen s
Pravilnikom o verifikaciji in vodenju registra učnih mest.
delodajalci
Zagotovotev kakovostnih učnih mest pri delodajalcih za
učinkovito izvedbo PUD in doseganje pričakovanih učnih
izidov, znanj, spretnosti in kompetenc dijakov v skladu z
zahtevami izobraževalnega programa z izpitnim katalogom in
poklicnim standardom..

User
Goal

Objective

Namen je standardiziranje kadrovskih in materialnih pogojev
za izvedbo PUD v posameznih programih izobraževanja .

Method

Pristojna zbornica na nacionalnem nivoju javno pozove
delodajalce k prijavi na verifikacijo. Postopek verifikacije
izvede verifikacijska komisija in delodajalcem, ki izpolnjujejo
pogoje, se izda Potrdilo o verificiranih učnih mestih za izvedbo
PUD.

Recommended Use

Delodajalcem, ki so zainteresirani za sodelovanje s šolami in
izvajanje PUDa, priporočamo, da se prijavijo v postopek
verifikacije.

When

Priporočamo verificiranje učnega mesta pred sprejemom
dijakov na PUD v fazi priprave.

Language
Further links

slovenski
Employer s Area, Legal framework
Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o
izbrisu iz registra,
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0995

E1 National context
E1.2 Awareness of the awarding bodies

Postopek za najavo prostih učnih mest
Pristojne zbornice vsako leto v novembru, za naslednje šolsko leto, izvedejo povpraševanje po
izobraževalnih potrebah v verificiranih obratovalnicah. Delodajalci navajajo prosta učna mesta
pristojni zbornici, ta pa jih posreduje na zahtevo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ). Prosta učna mesta za izvajanje PUD se objavijo v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole.
Zbir prostih učnih mest je objavljen tudi na spletnih straneh MIZŠ in pristojnih zbornic. Razpis za vpis
za posamezno šolsko leto in zbir razpisanih prostih učnih mest prejme vsak dijak 9. razreda osnovne
šole v pisni obliki.
Verifikacija učnih mest
Minimalni kadrovski pogoj za mentorja je mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ali najmanj
srednja strokovna izobrazba iz ustreznega področja in pedagoško-andragoška usposobljenost (PAU).
Minimalni kadrovski pogoj izobraževalca, ki z dijakom sodeluje v delovnem procesu in mu zagotavlja
pomoč pri realizaciji PUD pod nadzorom mentorja, je srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri. V
primeru pomanjkanja učnih mest pri določenem izobraževalnem programu lahko pristojna oseba
zbornice izda delodajalcu ozir. mentorju, ki ima minimalno srednjo poklicno izobrazbo ustrezne
smeri in najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj ter opravljeno PAU, odločbo o verifikaciji.
Delodajalec mora zagotavljati tehnično opremljenost učnega mesta in minimalne pogoje, ki so
potrebni za doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev PUD v celoti in v skladu z
zahtevami izobraževalnega programa. Materialne in kadrovske pogoje preverja verifikacijska
komisija pristojne zbornice. Podrobnejši kadrovski in materialni pogoji za posamezni izobraževalni
program, ki jih preverja verifikacijska komisija pristojne zbornice, so navedeni v posebnem zbiru
nalog Pravilnika o verifikaciji in vodenju registra učnih mest.
Postopek za verifikacijo učnih mest
Postopek verifikacije obratovalnice je obvezen za vse delodajalce, ki izobražujejo dijake v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju, za katere je predpisano vsaj 8 tednov PUD, ne glede na
vrsto sklenjene učne pogodbe. Delodajalec pošlje izpolnjeno vlogo in dokazilo o opravljenem PAU na
naslov zbornice. Delodajalec je na podlagi zahteve pristojne zbornice dolžan predložiti tudi druge
listine, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev. O pregledu obratovalnice je delodajalec
predhodno obveščen. Komisija na podlagi veljavnih kadrovskih in materialnih pogojev za izvajanje
PUD ugotovi, da obratovalnica izpolnjuje minimalne pogoje. Komisija prav tako ugotovi, koliko učnih
mest je lahko v eni obratovalnici. Načeloma lahko en mentor oziroma izobraževalec istočasno
usposablja dva dijaka na PUD. Na podlagi zapisnika o pregledu se obratovalnici, ki ustreza
predpisanim pogojem, izda odločbo o izpolnjevanju pogojev ter reprezentančno Potrdilo. Če se
spremenijo podatki, ki so vpisani v register, mora delodajalec sporočiti najkasneje v roku 8 dni po
spremembi na predpisanem obrazcu. Pristojna zbornica izvede postopek sprememb smiselno z
določbami pravilnika, ki določajo postopek verifikacije. V kolikor delodajalec ne izpolnjuje več
predpisanih kadrovskih in materialnih pogojev za izvajanje PUD, pristojna zbornica izda sklep in
izvede izbris iz registra.

