
 
 

 
 

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

Title V2.2 Building employer relationships/networking 

Description Opis kontaktiranja delodajalcev z namenov vzpostavitve 
trajnega odnosa na področju PUD 

User šola, delodajalci  

Goal Povezati v mrežo partnerjev čim več delodajalcev za izvajanje 
PUD 
 

Objective Namen je vzpostavitev mreže podjetij in osebnega stika 
organizatorja PUD s kontaktno osebo v podjetju 
 

Method Metoda razgovora, včasih e- pošta ali osebni obisk. 
 

Recommended Use Ključna je vloga organizatorja PUD, ki mora širiti mrežo 
podjetij, kamor bodo dijaki odhajali na PUD 
 

When V fazi priprave na PUD oz. pred odhodom dijakov na PUD 
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

(VET providers/1.1 Mreža podjetij s katerimi sodeluje šola) 
(VET providers/ 2. Sourcing, vetting & managing placements) 

 
V2 Sourcing & Managing WBL Placements  
V2.2 Building employer relationships/networking 
 
Mreža podjetij za PUD s katerimi sodeluje šola: 
 
Organizator PUD na šoli vodi evidenco in bazo podatkov o podjetjih (word ali EXCEL tabela), v katerih 
so dijaki že opravljali PUD. V tabeli so poleg imena in naslova podjetja tudi podatki o vodstvu 
podjetja (običajno direktor) in telefon in e-naslov ene ali več  kontaktnih oseb. Če dijak opravlja PUD 
v podjetju, ki še ni v bazi delodajalcev šola s takim podjetjem najprej sklene Dogovor o sodelovanju. 
To je dokument, ki se podpiše samo enkrat ob začetku sodelovanja, medtem ko se učno pogodbo 
sklene za vsakega dijaka in za vsako opravljanje PUD posebej za točno določen obseg ur PUD. S 
podpisom dogovora se delodajalec strinja, da ga šola vključi v Mrežo podjetij, ki bodo v skladu s 
svojimi potrebami sprejemala dijake na PUD in jim omogočala pridobivanje poklicnih kompetenc, kot 
je to določeno v programih izobraževanja šole. Šola se obvezuje, da bo podjetje vsako šolsko leto 
sproti obveščala o potrebah po učnih mestih in da bo pripravila program izvajanja PUD ter 
usposabljala mentorje dijakov. Šola in podjetje se obvezujeta, da bosta skrbela za pretok znanj in 
izkušenj.  
 



 
 

 
Evidenca ponujenih učnih mest za PUD za naslednje šolsko  leto: 
 
Organizator PUD vodi posebno evidenco podjetij, ki so sama navezala stik s šolo in izrazila 
pripravljenost sprejeti dijake na PUD v prihodnjem šolskem letu. Prav tako je v tej evidenci 
zabeležena ponudba za dijaško delo npr. med počitnicami in  ponudba štipendij. 
Drugače pa je na straneh Obrtne zbornice in Gospodarske zbornice javno dostopna baza podjetij, ki 
so verificirana in nudijo učna mesta za PUD dijakom za prihodnje šolsko leto. Žal je teh mest občutno 
manj, kot pa je potreb, zato dijake v prehodnem obdobju lahko pošiljamo tudi k delodajalcem, ki 
nimajo verificiranih učnih mest.   
 
Vzpostavitev kontakta z delodajalcem pred začetkom PUD: 
 
Organizator PUD nekaj dni pred začetkom PUD pokliče kontaktne osebe v podjetjih  (podatke dobi iz 
informativnih prijav), ter se informira, če je podjetje z dijakom dogovorjeno za prvi dan PUD: kdaj naj 
pride; kam naj pride; pri kateri osebi oz. oddelku naj se prvi dan zglasi; katere dokumente naj ima s 
seboj; kakšno delovno obleko naj ima, …). Običajno delodajalci dijake pred začetkom prakse 
obvestijo o prej naštetih stvareh.  Če podjetje z dijakom še ni dogovorjeno, potem te podatke 
organizator posreduje dijaku. Običajno se v razgovoru razjasnijo tudi dileme delodajalcev na temo 
zavarovanja dijaka, varstva pri delu, izplačila nagrade, zdravniškega potrdila, učne pogodbe,… 
 


	Vzpostavitev kontakta z delodajalcem pred začetkom PUD:

