
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines VET Providers 
Relevant sub-sections V2 Sourcing & Managing WBL Placements 
Any additional information  
 

Title V2.1 Vetting placements 

Description Opis postopkov za pridobitev učnega mesta za PUD in prvi 
obisk pri delodajalcu 

User Vsi deležniki v procesu PUD (šola, dijaki, delodajalci in drugi 
na nacionalnem nivoju) 

Goal Poznavanje postopkov kako do zagotovitve učnega mesta, 
primernega za posameznega dijaka 
 

Objective Namen je zagotovitev čim bolj kakovostnega PUD 
 

Method Vzpostavitev osebnega stika z delodajalci (obisk v podjetju) 
 

Recommended Use Dijaki: pridobitev potrjene informativne prijave; Organizator 
PUD: preverjanje pogojev pri delodajalcu  
 

When Pred odhodom dijakov na PUD - vendar dovolj zgodaj, da se 
lahko zagotovi drugo učno mesto, če je to potrebno 
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

V2.1 informativna prijava- slo.doc 
V2.1 informativna prijava- ang.docx 

 

 V2  Sourcing & Managing WBL Placements 
V2.1  Vetting placements 
 

Kako priti do učnega mesta za izvajanje PUD: 

    - iskanje potencialnega delodajalca v svojem domačem okolju 
    - iskanje delodajalca v podjetju, kjer so zaposleni starši ali sorodniki 
    - iskanje delodajalca na podlagi seznama podjetij, ki že sodelujejo s šolo (dijak seznam dobi pri  
      organizatorju PUD) 
    - iskanje delodajalca na podlagi seznamov prostih učnih mest na straneh pristojnih zbornic (npr.  
      obrtna zbornica) 
    - učno mesto poišče organizator PUD 
    - kmetijske šole lahko izvajajo PUD na šolskem posestvu 
    - del PUD se lahko izvaja tudi v medpodjetniškem izobraževalnem centru – MIC. 
    - PUD lahko opravljajo dijaki tudi v tujini (Erasmus+) 



 
 

 

Dijaki prinesejo organizatorju PUD izpolnjeno informativno prijavo s podatki o dijaku in o 
delodajalcu. Na podlagi informacij o delodajalcu (ime podjetja, vrsta dejavnosti, kontaktna oseba) se 
organizator pred odhodom dijakov na PUD dogovori za informativni obisk v podjetju. Tak obisk je 
priporočljiv za vsa nova podjetja, ki prvič sprejemajo dijake neke šole na PUD. Če s podjetjem že 
sodelujemo in poznamo situacijo zadostuje telefonski pogovor ali kontakt po e-pošti. 

Ob obisku podjetja (pred izvajanjem PUD) se organizator PUD  informira: 

- o možnostih učnih mest (razvijanje kompetenc) za dijake 
- o načinu poučitve dijaka o varstva pri delu,  
- o oceni tveganja za konkretno učno mesto 
- o usposobljenosti mentorja, 
- o verifikaciji učnih mest  
- o planu izvajanja delovnih nalog za dijaka na PUD.  
- si po možnosti ogleda proizvodni proces podjetja, da dobi več informacij o podjetju 
 
 
 
 
 


