Analiza rezultatov ankete Prakse v praksi
Na Sindikatu Mladi plus smo se v okviru projekta Prakse, ki ga financira program Erasmus+: Mladi v
akciji, lotili raziskave o izkušnjah mladih s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcih oziroma
praktičnim izobraževanjem. Pripravili smo spletno anketo, ki jo je izpolnilo 473 respondentk_ov.
Razdelili smo jo na 6 delov in sicer:

1. Podatki o opravljanju prakse
2. Izkušnje udeležencev praktičnega usposabljanja
3. Pravice udeležencev praktičnega usposabljanja
4. Vpliv mladih na opravljanje prakse
5. Opravljanje prakse v času epidemije Covid-19
6. Demografski podatki

PRVI DEL
V prvem sklopu vprašanj (1-5) nas je zanimalo, kdaj in v okviru katerega šolskega/študijskega
programa so anketiranci_ke nazadnje opravljali_e prakso oziroma praktično usposabljanje pri
delodajalcu.
1. ŠOLA ALI FAKULTETA?
Praktično usposabljanje marsikdo opravlja tako v srednji šoli kot v času študija, zato smo
anketirance_ke povprašali po zadnjem praktičnem usposabljanju pri delodajalcu (PUD), ki so ga ali ga
bodo opravljali_e v šolskem/študijskem letu 2020/2021. 75% anketirancev_k je nazadnje opravljalo
PUD v srednji šoli, 24% v času študija, 1% je izbral opcijo drugo. Med tistimi, ki so prakso opravljali_e
v srednji šoli je več moških (64 odstotkov), med tistimi, ki so prakso opravljali_e na fakulteti pa več
žensk (71 odstotkov).
Največ anketirancev_k je obiskovalo Strokovni izobraževalni center Ljubljana, in sicer kar 15,8%.
Sledijo Šolski center Nova Gorica z 11,1%, Šolski center Škofja loka z 9,4% ter še dva ljubljanska
izobraževalna centra: Biotehniški izobraževalni center (9%) ter Srednja gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola (7,4%). Večje število odgovorov smo dobili še od dijakov_inj Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci (4,7%).
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Na anketo so odgovarjali mladi z različnih šol in fakultet; večina odgovorov se pojavlja v odstotkih,
manjših od 1.1
1.1. Srednješolski oziroma študijski program
Na anketna vprašanja so odgovarjali mladi, ki so se oziroma se šolajo na raznovrstnih programih;
zastopane so tehnične stroke, naravoslovje, zdravstvo, pa tudi družboslovje in humanistika. Med
njimi je bilo največ (bodočih) strojnih tehnikov_c (7,7%), avtoserviserjev (7,3%) ter ekonomskih
tehnikov_c (4,9%). Sledijo dijaki_nje, ki se/so se izobraževali_e na programu slaščičar (4,2%). Med
študenti_kami je največ tistih, ki so študirali_e oziroma še študirajo strojništvo (4,1% vseh
anketirancev_k), sledijo študenti_ke razrednega pouka (2,7% vseh anketiranih) ter pedagogike (1,1%
vseh anketiranih).2
1.2 Letnik šolanja/študija v katerem so nazadnje opravljali_e praktično usposabljanje:
Anketirance_ke smo povprašali, kdaj so se nazadnje srečali s PUD. Največ anketirancev_k je praktično
usposabljanje nazadnje opravljalo v tretjem letniku srednješolskega izobraževanja oziroma študija
(39%), 23% se je s PUD zadnjič srečalo v 4. letniku, 20% pa v drugem. Manjši delež je nazadnje
opravljal PUD v 1. letniku - 8%- ter 5. letniku (poklicno-tehniškega izobraževanja oziroma enovitih
magistrskih študijskih programov) - 3%. 5% vprašanih je zadnjič opravljalo PUD na drugi stopnji
študija in sicer 2% v prvem in 3% v drugem letniku. Nekateri pa so za opravljanje praktičnega
usposabljanja izkoristili dodatno študijsko leto (1%).
1.3 Praktično usposabljanje pri
šolskim/študijskim letom 2019/2020.

delodajalcu/prakso

sem

nazadnje

opravljal_a

pred

Ker je na potek šolanja in posledično tudi izvedbo praktičnih usposabljanj pri delodajalcih vplivala
epidemija covid-19, nas je zanimalo, če so respondenti_ke prakso opravljali v šolskih/študijskih letih,
ki sta zaradi epidemije potekali drugače, kot sicer.
Pred šolskim oziroma študijskim letom 2019/2020, ki so ga zaznamovali ukrepi proti novemu
koronavirusu, se je pri delodajalcu usposabljalo 54% anketirancev, 46% pa je imelo PUD v letu
2019/2020 oziroma ga bo imelo v šolskem/študijskem letu 2020/2021.

DRUGI DEL
2. IZKUŠNJE IN ZADOVOLJSTVO S PUD
V drugem sklopu so nas zanimale izkušnje respondentov s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu;
koliko vpliva so imeli na opravljanje PUD, kakšno je bilo splošno zadovoljstvo s PUD, kako se je
izvajanje programa skladalo z učnim načrtom, kako ocenjujejo kompetence, ki so jih pridobili s PUD,
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Več v prilogi 1
Več v prilogi 2
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zadovoljstvo z mentorjem_ico, s kakšnimi morebitnimi težavami so soočali med opravljanjem PUD
ipd.
Respondenti_ke so označili, v kolikšni meri se strinjajo z določeno trditvijo (1-5: sploh se ne
strinjam - zelo se strinjam)
S trditvijo, da se je vsebina praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ujemala z njihovim
izobraževalnim programom, se je strinjalo oziroma zelo strinjalo kar 86 odstotkov anketirancev_k (57
odstotkov in 29 odstotkov), le 3 odstotki pa se s trditvijo sploh niso strinjali.
85 odstotkov anketirancev_k meni, da jim je praktično usposabljanje v večji ali manjši meri koristilo
pri pridobivanju kompetenc, ki jih potrebujejo za opravljanje poklica.
S praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu je bila večina mladih na splošno zadovoljna. 48
odstotkov oziroma 38 odstotkov se s to trditvijo strinja oziroma zelo strinja, le 3 odstotki pa so bili s
PUD zelo nezadovoljni.
Da jim je praktično usposabljanje pomagalo razviti kompetence, s katerimi so lažje našli zaposlitev, se
strinja 49 odstotkov oziroma zelo strinja 23 odstotkov vprašanih. 24 odstotkov se s to trditvijo ni
strinjalo, 5 odstotkov pa se sploh ni strinjalo s trditvijo, da bi jim kompetence, pridobljene v času
PUD, kakorkoli olajšale iskanje zaposlitve.
Da jim bodo kompetence, ki so jih pridobili s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu, olajšale pot
do zaposlitve, meni kar 80 odstotkov anketirancev_k (52 odstotkov se strinja, 28 odstotkov pa se
zelo strinja s to trditvijo). 20 odstotkov jih meni, da temu ni tako (17 odstotkov se ne strinja, 3
odstotki pa se sploh ne strinjajo).
Kompetence, ki so jih pridobili med PUD, mladim v veliki meri pomagajo pri delu, ki ga trenutno
opravljajo. Da jim pridobljene kompetence koristijo, meni 66 odstotkov mladih (43 odstotkov se
strinja s trditvijo, 23 odstotkov pa se zelo strinja s trditvijo). Približno tretjina mladih pa vseeno
zaznava, da jim pridobljene kompetence pri trenutnem delu ne pridejo prav. O razlogih lahko zgolj
ugibamo, a najverjetnejši je ta, da ne opravljajo dela na področju, za katero so se izobraževali.
2.2. Si dobil_a kdaj občutek, da je tvoje praktično usposabljanje način nadomeščanja rednega dela
zaposlenih (subtilno izkoriščanje)?
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je namenjeno šolajočim se mladim, da pridobijo nove veščine
in znanja, da spoznajo delovne procese v podjetjih in organizacijah, ne pa nadomeščanju redno
zaposlenih s poceni (ali celo zastonj) delovno silo. Kljub temu je manjši delež anketiranih - 14
odstotkov - pogosto imel občutek, da njihovo delo nadomešča redno zaposlenega. Občasno se je to
zgodilo več kot četrtini vprašanih, redko pa prav tako dobri četrtini. Tretjina anketirancev_k nikoli ni
dobila občutka, da je izkoriščana.
2.3. Mentorstvo
V anketi nas je zanimalo, na kakšen način so respondenti_ke času PUD dostopali do mentorja_ice.
Ker smo predvidevali, da so dijaki_nje in študentje_ke to počeli_e prek več kanalov hkrati, je bilo pri
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tem vprašanju možnih več odgovorov. Izkazalo se je, da je večina komunikacije potekala osebno, in
sicer v 77 odstotkih, 37 odstotkov respondentov_k je do mentorja_ice dostopalo prek telefona, prek
elektronske pošte pa je do mentorja_ice dostopalo 27 odstotkov respondentov_k. Opcijo drugo sta
izbrala 2 odstotka vprašanih. Drugi pristopi so v vseh primerih v 13 odstotkih (znotraj omenjenih 2
odstotkov) vključevali možnosti:
-

preko zaposlenega
nimam še izbranega delovnega mentorja
komunikacija se bo začela preko e-maila
preko ravnateljice
nič
nisem/ nisem še opravljal prakse/ nisem še
zoom

Več kot polovica anketiranih dijakov in študentov pa je označilo, da je z menotrjem_ico komuniciralo
osebno. Z menotrjem_ico je po elektronski pošti komuniciralo več študentov_k (27 odstotkov), preko
telefona pa več dijakov_inj (28 odstotkov).
81 odstotkov respondentov_k meni, da jim je v času opravljanja PUD mentor_ica namenil_a dovolj
časa, medtem ko 19 odstotkov anketirancev_k meni, da temu ni bilo tako.
Zanimalo nas je tudi, v kakšni obliki so mladi dobili povratne informacije o svojem delu.
Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Povratne informacije o svojem delu je od
mentorja_ice v ustni obliki dobilo 43 odstotkov respondentov_k, pisno in ustno 41 odstotkov, zgolj v
pisni obliki je informacije prejelo 9 odstotkov respondentov_k, 6 odstotkov anketiranih pa ni prejelo
povratnih informacij o svojem delu.
Na drug način je povratno informacijo dobil zgolj 1 odstotek oseb, ki so opravljale PUD. Pri opciji
drugo so respondenti v vseh primerih, v 17 odstotkih (znotraj omenjenega 1 odstotka), navedli
sledeče:
-

prakso bom to študijsko leto opravljala prvič
nisem še opravljal prakse
zdi se mi da nisem dobil dovolj povratnih informacij

Ali so v primeru odsotnosti menotrja_ice vedeli_e, na koga se lahko obrnejo z morebitnimi
vprašanji v primeru nejasnosti ali težav?
V primeru odsotnosti mentorja_ice je 89 odstotkov respondentov_k vedelo, na koga se lahko obrne
z morebitnimi vprašanji, 11 odstotkov respondentov_k pa s tem ni bilo seznanjenih. Med
anketiranimi, ki so se strinjali_e s trditvijo, je kar 93 odstotkov dijakov_inj in dobre tri četrtine (77
odstotkov) študentov_k.
S trditvijo, da je mentor_ica bil_a strokovno usposobljen_a, se je zelo strinjala več kot polovica - 56
odstotkov respondentov_k, 37 odstotkov se je s trditvijo strinjalo, nasprotno se trditvijo ni strinjalo 6
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odstotkov respondentov_k, sploh pa se nista strinjala 2 odstotka vprašanih. Sistem mentorstva je pri
praktičnem
usposabljanju
oziroma
izobraževanju
dobro
vzpostavljen.
50 odstotkov respondentk_ov se je strinjalo s trditvijo, da so pri opravljanju praktičnega
usposabljanja pri delodajalcu sem vedeli_e, kaj so njihove naloge. 40 odstotkov se je z omenjeno
trditvijo strinjalo zelo, medtem ko se 8 odstotkov s trditvijo ni strinjalo, 2 odstotka pa se s trditvijo
sploh nista strinjala.
Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv so imeli mladi na izbiro mentorja. Možnih je bilo več odgovorov.
Da jim je mentorja_ico za opravljanje PUD določil delodajalec je označilo 64 odstotkov
respondentov_k, 27 odstotkov anketiranih je označilo, da so si mentorja_ico lahko izbrali_e sami_e,
da jim je mentroja_ico za PUD določila šola ali fakulteta, pa je označilo le 11 odstotkov
respondentov_k. Med tistimi, ki jim je mentorja_ico določil delodajalec, je 62 odstotkov dijakov_inj in
34 odstotkov študentov_k. Šola oziroma fakulteta je mentorja_ico določila 17 odstotkom
študentov_k in le 7 odstotkom dijakov_inj. Med tistimi, ki so si mentorja izbrali_e neodvisno, pa je
skoraj tretjina študentov_k (30 odstotkov) in petina (20 odstotkov) dijakov_inj.
Pri izbiri mentorja_ice je svoje mnenje lahko podalo 90 odstotkov respondentov_k, preostalih 10
odstotkov pa tega ni imelo možnosti storiti. Opcijo “drugo” so označili 4 odstotki vprašanih. Druge
opcije so vse v 6 odstotkih (znotraj omenjenih 4 odstotkov) vključevale odgovore:
-

samo ta mentor je bil na voljo, glede na kraj, kjer sem opravljala prakso
ne vem/ne vem kdo je moj mentor
delodajalec in mentor je bil profesor
soglasno, sama in delodajalec
mislim, da mi je določil delodajalec, ampak ne vem
redno so se menjale
mentorica me je izbrala
v podjetju sta poleg šefa (bili) zaposleni še dve osebi. Oba zaposlena sta po dogovoru med
nami vsemi igrala vlogi mentorja za čas mojega praktičnega usposabljanja
mentor je določil drugega zaposlenega da mi pove kaj moram delati
moja mentorica je bila direktorica podjetja, kjer sem delala, saj tudi ona tam dela
Kaj če je to šef podjetja?
mentorice nisem imela
izbrala institucijo, mentor je bil vključen v “paket”
nimam ga še

TRETJI DEL
V tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, v kakšni meri, če sploh, je delodajalec upošteval pravice,
ki jih imajo dijaki in študentje pri opravljanju praktičnega usposabljanja ter koliko mladi te pravice
sploh poznajo.
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3. POZNAVANJE PRAVIC
Polovica anketiranih (51 odstotkov) je bila predhodno seznanjena s pravicami, ki jih imajo dijaki in
študentje na praktičnem usposabljanju oziroma izobraževanju. Dobra tretjina vprašanih (37
odstotkov) trdi, da jim pravic ni predstavil nihče, 12 odstotkov vprašanih pa se je o pravicah
pozanimalo
samih.
Med tistimi, ki so bili seznanjeni s pravicami, je več dijakov_inj kot študentov_k, ki so v več kot 50ih
odstotkih odgovorili_e, da jim pravic ni predstavil nihče. Domnevamo lahko, da fakultete in
delodajalci predvidevajo, da se bodo mladi o pravicah pozanimali sami, medtem ko so dijaki_nje
večinoma še mladoletni in zato v šoli ali pri delodajalcu deležni boljše predstavitve pravic.
3.1. Kdo je mlade seznanil s pravicami, ki jih imajo med opravljanjem PUD?
Med odgovori izstopajo mentorji_ce na šolah oz. fakultetah in na delovnem mestu. Več kot polovica
vprašanih je namreč izjavila, da so za pravice in dolžnosti izvedeli od enega ali drugega mentorja_ice.
Odgovor je pričakovan in hkrati tudi pozitiven, saj lahko zaključimo, da vsaj polovica mentorjev
oziroma mentoric ob uvajanju v delo dijakom in študentom razloži tudi pravice in dolžnosti.
3.2. Poznavanje predpisov/zakonov, ki določajo pravice dijakov in študentov na praktičnem
usposabljanju pri delodajalcu/praksi
Anketiranci_ke so pri vprašanju označevali, kako dobro poznajo pogodbo o opravljanju praktičnega
usposabljanja pri delodajalcu, kolektivno pogodbo dejavnosti, ki velja za področje njihovega
praktičnega usposabljanja, in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pričakovano so
anketiranci_ke označili_e, da slabo poznajo zakonodajo in kolektivne pogodbe, bližje pa jim je
pogodba o opravljanju praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja. Pogodbo tako pozna ali zelo
dobro pozna 46 odstotkov anketiranih, med njimi je večina študentov_k. Glede na to, da so
študentje_ke polnoletni in pogodbo podpisujejo sami, je ugotovitev logična. Mladoletne dijake_inje
namreč zastopajo starši in v njihovem imenu tudi podpisujejo pogodbe o praktičnem usposabljanju.
Kolektivne pogodbe pozna ali dobro pozna le 31 odstotkov vprašanih. Enako velja za Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kar dve tretjini vprašanih torej ne pozna ali slabo pozna
zakonodajo s področja praktičnega usposabljanja ali izobraževanja.
3.3. Katere delavske pravice so imeli_e med opravljanjem PUD?
Anketirance_ke smo prosili, naj označijo delavske pravice, ki so jih imeli_e pri opravljanju prakse.
Daleč največ, kar 86 odstotkov vseh, je označilo, da so imeli_e odmor za malico. Ker gre za eno
najbolj prepoznavnih delavskih pravic, preseneča dejstvo, da odstotek ni višji. Sicer pa je več kot
polovica anketiranih (56 odstotkov), ki je označila, da je imela odmor za malico označila, da ji je
delodajalec omogočil topel obrok. Skoraj polovica (46 odstotkov) tistih, ki so označili, da so imeli
odmor za malico, pa je navedlo, da so za prehrano dobili povrnjene stroške.
Izplačano nagrado je prejela manj kot polovica anketiranih (46 odstotkov), med njimi pa prevladujejo
dijaki_nje. Le 11 odstotkov študentk oziroma študentov je označilo, da so za opravljeno praktično
izobraževanje prejeli tudi nagrado. Med prejemniki_cami nagrade za opravljanje prakse je največ
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tistih (37 odstotkov), ki so dobili_e znesek med sto in dvesto evri. Med dvesto in tristo evri je prejelo
22 odstotkov vprašanih, manj kot sto evrov nagrade pa je prejela petina anketiranih. Da so prejeli več
kot tristo evrov nagrade, pa je označilo 16 odstotkov prejemnikov_c. Podrobna analiza je pokazala,
da je večina tistih, ki nagrade niso prejeli, prakso opravljala v državno reguliranih poklicih, kjer je
praksa del izobraževanja. Zato se uradno tudi imenuje praktično izobraževanje, kolektivne pogodbe
pa
za
dijake
in
študente
na
praksi
ne
določajo
nagrade.
Povračilo stroškov prehrane je prejelo 41 odstotkov anketiranih. Med njimi je ponovno več
dijakov_inj
kot
študentov_k.
Povračilo stroškov prevoza je prejelo 30 odstotkov respondentov_k, skoraj enak odstotek (29%)
anketiranih pa je navedlo, da je za opravljene ure prakse dobilo plačilo po urni postavki.
Nobene od naštetih pravic ni imelo 8 odstotkov respondentov_k, med njimi pa je več študentov_k
kot
dijakov_inj.
To, da so dijaki_nje v primerjavi s študenti_kami večkrat prejemniki zgoraj naštetih pravic, potrjuje
dejstvo, da praktično usposabljanje pri delodajalcih opravlja večina dijakov poklicnega in tehničnega
srednješolskega izobraževanja. Večinoma gre za panoge v gospodarstvu, ki imajo s kolektivno
pogodbo dejavnosti določene tudi pravice dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju.
Mlade smo povprašali, kaj od naštetega so imeli med opravljanjem PUD na voljo. Možnih je bilo
več odgovorov.
Največ, 68 odstotkov respondentov_k je označilo, da za njih drži trditev, da jim je delodajalec
zagotovil vse potrebne pripomočke oziroma delovno opremo za opravljanje prakse.
Polovici (51 odstotkov) je delodajalec med prakso zagotovil topel obrok. Med njimi pa je kar 82
odstotkov dijakov_inj. Ponovno lahko sklepamo, da imajo dijaki_nje na praktičnem usposabljanju
bolje urejeno koriščenje pravic. Razlog za to lahko, poleg že predhodno omenjenih, iščemo tudi v
študentski
pravici
do
koriščenja
subvencionirane
prehrane.
Samo 14 odstotkov respondentov_k je odgovorilo, da pri opravljanju praktičnega usposabljanja ni
potrebovala delovne opreme.
3.4. Neenaka obravnava
Med vsemi anketiranimi jih je 13 odstotkov označilo, da so bili na praktičnem usposabljanju oziroma
izobraževanju deležni neenakopravne obravnave. Med njimi je skoraj tri četrtine (73 odstotkov)
dijakov_inj.
Na vprašanje so odgovarjali samo tisti_e, ki so označili_e, da so bili_e med opravljanjem praktičnega
usposabljanja
deležni_e
neenakopravne
obravnave.
Med vsemi, ki so odgovarjali_e na vprašanje jih je 76 odstotkov označilo, da so bili_e neenakopravne
obravnave deležni_e zaradi starosti. Anketirani_e so glede na spolno opredeljenost skoraj
izenačeni_e. Nekoliko več je žensk. S 17 odstotki pa jim sledijo tisti_e, ki menijo, da so bili
neenakopravno obravnavani zaradi svoje etnične pripadnosti. Da so bili_e diskriminirani_e zaradi
spola, je označilo 11 odstotkov anketiranih, med katerimi je več žensk, a brez značilne statistične
povezave.

Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+ in program Nacionalne agencije Erasmus+: Mladi v akciji

ČETRTI DEL
V četrtem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo mladi pri poteku opravljanja prakse.
4. IZBIRA DELODAJALCA
Anketiranci_ke so pri vprašanju označevali ali za njih držijo določene trditve.
Da so imeli svobodo izbire pri odločanju, kje bodo opravljali svoje praktično usposabljanje, je potrdilo
73 odstotkov respondentov_k.
Nekatere šole oziroma fakultete imajo seznam delodajalcev, pri katerih lahko dijaki_nje oziroma
študenti_ke opravljajo PUD. A kar 69 odstotkov respondentov trdi, da v njihovem primeru ni bilo
tako.
Velika večina, 95% vprašanih ni izbrala trditve, da jih je k delodajalcu napotila šola in niso mogli_e
sami_e izbrati delodajalca, kar kaže na to, da ima večina mladih (vsaj do neke mere) vpliv na to, pri
katerem delodajalcu bodo opravljali PUD.
77 odstotkov respondentov_k, trdi, da so si delodajalca izbrale_i sami_e, kar potrjuje ugotovitev iz
prejšnjega vprašanja, da imajo mladi precejšen vpliv na izbiro delodajalca.
Da so ta trditev velja tudi zanje pri opravljanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu lahko
podali_e svoje mnenje o poteku prakse, je označilo 31 odstotkov sodelujočih v anketi, ni pa je
označilo kar 69.
Največ (60 odstotkov) se jih je za delodajalca odločilo samostojno, neodvisno od mnenj drugih. 31
odstotkov se jih je odločilo na podlagi mnenja staršev, 18 odstotkov na podlagi mnenj in izkušenj
prijateljev, 11 odstotkov na podlagi izkušenj in mnenj sošolcev, najmanj (9 odstotkov) pa na podlagi
mnenj profesorjev/učiteljev. Med vsemi, ki so upoštevali mnenje staršev je pričakovano več
dijakov_inj. Teh je kar 84 odstotkov. Ostali (vsak odgovor ponazarja eno osebo) so se odločili na
podlagi štipendij, preteklega opravljanja dela na istem mestu, kraja bivanja, razdalje od delovnega
mesta, spletnega iskanja delodajalca zaradi Covid19, poletnega dela pri istem delodajalcu,
študentskega poletnega dela pri istem delodajalcu …

PETI DEL
V predzadnjem, petem sklopu vprašanj, nas je zanimalo, kako so ukrepi proti širjenju koronavirusa
vplivali na potek praktičnega usposabljanja. Nanj so odgovarjali zgolj tisti_e respondenti_ke, ki so
PUD opravljali_e v šolskem/študijskem letu 2019/2020 oziroma so ga/ga bodo opravljali v
šolskem/študijskem letu 2020/2021. Najprej smo anketirance_ke vprašali, če so PUD opravljali v času
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po (prvi) razglasitvi epidemije. Nato nas je zanimalo, kako je bilo poskrbljeno za varnost, kako se je
(če sploh) spremenil potek PUD ipd.
5. OPRAVLJANJE PUD V ČASU EPIDEMIJE
56 odstotkov respondentov_k je praktično usposabljanje opravljalo v času od (prve) razglasitve
epidemije, torej od marca do decembra 2020, 44 odstotkov pa prej ali je sploh še ni opravljalo.
5.1. Med opravljanjem praktičnega usposabljanja/prakse sem pri delodajalcu imel_a na voljo:
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, v kolikšni meri so se delodajalci držali priporočil za
preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV-19 in poskrbeli za razkužila, maske, ustrezno varnostno
razdaljo med delavci_kami, prezračevanje delovnih prostorov.
Razkužilo za roke je imelo na voljo 64 odstotkov oseb, masko za obraz 57 odstotkov oseb in ostalo
zaščitno opremo 27 odstotkov udeleženih. Pri 54 odstotkih anketiranih so redno prezračevali
delovne prostore, samo pri 33 odstotkih pa je bila zagotovljena ustrezna razdalja od drugih
delavk_cev.
Nič od naštetega ni bilo na voljo pri 19 odstotkih udeleženih. Ostali so odgovorili z naslednjim: večina
še ni bila na praksi, praksa je potekala na daljavo, nisem potrebovala, ne morem odgovoriti, …
5.2. Spremembe PUD
Zanimalo nas je, kako se je praktično usposabljanje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa
spremenilo. Respondenti_ke so izbirali trditve, ki so veljale zanje.
Večina (69 odstotkov) dijakov_inj in študentov_k je kljub epidemiji in vpeljavi izobraževanja na
daljavo lahko opravljala PUD. Skoraj tretjini respondentov_k pa je PUD zaradi epidemije odpadel.
Dobra četrtina respondentov_k (26 odstotkov) praktičnega usposabljanja pri delodajalcu zaradi
epidemije ni mogla opravljati v predvidenem terminu. Njihov PUD je bil prestavljen.
Zgolj 1 odstotek vprašanih zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa ni opravljal praktičnega
usposabljanja in se zato ni mogel vpisati v višji letnik oz. ni dokončal šolanja/študija., večina z
napredovanjem v višji letnik oziroma zaključkom izobraževanja ni imela težav.
Delovne naloge oziroma obveznosti PUD so se zaradi ukrepov proti širjenju virusa SARS CoV-19
prilagodile za 26 odstotkov vprašanih.
15 odstotkom vprašanih se je zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa spremenil delovni
čas PUD, 17 odstotkom pa delovni prostor.
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Dobri četrtini (26 odstotkov) respondentov_k je zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa
dobila dodatne delovne naloge oziroma zadolžitve, slabi četrtini (23 odstotkom) pa se je obseg
delovnih nalog oziroma zadolžitev zmanjšal.

ŠESTI DEL
Šesti sklop so sestavljala vprašanja, vezana na demografijo.
Starost
Največ, 70 odstotkov udeleženih v anketi je starih med 16 in 20 let, 25 odstotkov je starih med 21 in
25 let. 4 odstotki anketiranih so stari med 26 in 30 let, 1 odstotek pa je starejši od 31 let.
Spol
Ženske predstavljajo 49 odstotkov sodelujočih, moški ravno tako 49 odstotkov, 2 odstotka
sodelujočih pa je neopredeljenih.
Izobrazba
31 odstotkov vprašanih ima osnovnošolsko izobrazbo, 28 odstotkov jih ima srednjo strokovno šolo,
16 odstotkov nižjo ali srednjo poklicno šolo, 12 odstotkov je končalo 1. stopnjo visokošolskega
izobraževanja, 9 odstotkov srednje splošno, 3 odstotki udeleženih imajo visokošolsko izobrazbo 2.
stopnje, 1 odstotek pa višješolsko izobrazbo.
Regija
Na anketo je odgovarjalo največ mladih, ki živijo v osrednjeslovenski regiji (39 odstotkov). Naslednja
je goriška regija, od koder je 15 odstotkov vprašanih. Sledita gorenjska regija s 14 odstotki in pomurska
regija s 7 odstotki. V savinjski regiji živi 6 odstotkov udeleženih, v jugovzhodni Sloveniji, notranjsko kraški in obalno - kraški regiji pa po 4 odstotki anketranih. Iz podravske in spodnjeposavske regije
prihajajo po 3 odstotki sodelujočih, iz Koroške 2 odstotka in iz zasavske regije 1 odstotek vprašanih.
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