
 

 

 
 

 

 
 

 

NAVODILA za PRIZNANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

za izredni študij 
                                       
 

Pogoji za priznanje praktičnega izobraževanja za izredni študij so najmanj dve leti 
ustreznih delovnih izkušenj za priznanje praktičnega izobraževanja v I. letniku v 
obsegu 400 ur oziroma najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj za priznanje 
praktičnega izobraževanja v I. in II. letniku skupaj v obsegu 800 ur. 
 
Če izpolnjujete navedene pogoje, izpolnite priloženo vlogo, kateri priložite potrdilo 
podjetja, kjer ste si pridobili ustrezne delovne izkušnje z navedbo delovnega mesta, 
ki ste ga opravljali in število let delovne prakse. 
V kolikor bo Vaši vlogi odobreno ( sklep študijske komisije boste dobili po pošti ), 
boste za izpolnjeno obveznost praktičnega izobraževanja v I. letniku napisali še 
seminarsko nalogo ( v obsegu približno 5 tipkanih strani ) z naslednjo vsebino : 
 

 predstavitev podjetja, v katerem ste si pridobili ustrezne delovne izkušnje,  
dejavnost in ponudbo ter organiziranost podjetja, 

 krajši opis Vašega dela, pridobivanje delovnih izkušenj v podjetju, 

 predlogi za popestritev ponudbe, dvig kvalitete storitev, racionalizacijo poslovanja, 
boljše organiziranosti, kadrovske zasedbe, ( na podlagi Vaše analize oziroma 
Vaših opažanj, Vaši predlogi ) v podjetju. 

 
Vlogo lahko oddate v tajništvu šole ali pošljete po pošti. 
Vlogo in seminarsko nalogo za praktično izobraževanje morate imeti opravljeno  pred 
vpisom v drugi letnik, torej je skrajni rok za opravljeno oziroma priznano praktično 
izobraževanje 31.08. tekočega študijskega leta. 
 
Če nimate ustreznih delovnih izkušenj, morate praktično izobraževanje v 
predpisanem obsegu po programu šole in po predpisanem programu praktičnega 
izobraževanja opraviti. 
Navodila za opravljanje praktičnega izobraževanja z ustrezno predpisano 
dokumentacijo in programom dobite v šoli oziroma na spletni strani. 
 
Za izpolnjene obveznosti iz Praktičnega izobraževanja v II. letniku, za tiste, ki imajo 
ustrezne delovne izkušnje in odobreno vlogo, je osnova diplomsko delo na temo 
povezano z dejavnostjo podjetja. 
 
Ostali morajo praktično izobraževanje za II. letnik v obsegu 400 ur opraviti in v tem 
času izdelati diplomsko delo na temo povezano z dejavnostjo podjetja, kjer bodo 
opravljali praktično izobraževanje. 



 

 

 
 

 

 

VLOGA za priznanje PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Podpisani – a ________________________________________________________ 
 
študent- ka ______letnika program ________________________ prosim za 
priznanje praktičnega izobraževanja za  : 
 
 
x      I. letnik v obsegu 400 ur 
 
x     II. letnik  v obsegu 400 ur . 
 
Vlogi prilagam potrdilo podjetja kot dokazilo o najmanj 2 letih oziroma 5 letih delovnih 
izkušenj na ustreznih delovnih mestih. 
 
 
Datum : ________________________         Podpis : _________________________ 
 
================================================================ 
 
 
 
Predavateljica PRI ________________________________  sem pregledala vlogo in 
predlagam, da se praktično izobraževanje : 
 
x      prizna                                              x       ne prizna 
za I.letnik v obsegu 400 ur,s tem da mora študent-ka izdelati seminarsko nalogo o 
predstavitvi podjetja in praktičnega izobraževanja v podjetju, 
 
 
 
x     prizna                                             x       ne prizna 
za II.letnik v  obsegu 400 ur,s tem da mora študent-ka izdelati diplomsko delo na 
temo povezano z dejavnostjo podjetja, kjer je opravljal praktično izobraževanje. 
 
 
 
Datum : _________________________        Podpis : _________________________ 


