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Na Sindikatu Mladi plus, sindikatu študentov, dijakov, mladih brezposelnih 
ter mladih prekarnih delavk in delavcev, že več let aktivno delujemo tudi 
na področju različnih praktičnih usposabljanj dijakov in študentov pri de-
lodajalcih. Da bi se lahko omenjene teme lotili še učinkoviteje, smo izvedli 
projekt z naslovom Posvetovanje z mladimi o kakovostnih praksah, ki je bil 
sofinanciran v okviru programa Evropske unije Erasmus +. V prvi fazi je pro-
jekt obsegal pridobivanje povratnih informacij dijakov in študentov, in sicer 
s pomočjo spletne ankete, pri kateri je sodelovalo več kot 470 anketirancev. 
Njihove izkušnje in povratne informacije so nam dale boljši vpogled v sis-
tem praks in nam omogočile kakovostno pripravo fizičnih posvetovanj, ki 
smo jih opravili v drugi fazi projekta. Skupaj z dijaki in študenti smo torej 
na podlagi več posvetovanj pripravili priporočila za izboljšave, namenjena 
odločevalcem in drugim akterjem, ki vplivajo na oblikovanje sistemov prak-
tičnega usposabljanja pri delodajalcih. Posvetovanja smo opravili z več kot 
250 študenti in študentkami, dijakinjami in dijaki. 

Vključili smo dijakinje in dijake Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetni-
ške gimnazije Ljubljana, Srednješolskega izobraževalnega centra Ljubljana 
in Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Radenci, ter študente in študentke Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
in Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Pri projektu so sodelovali 
tudi predstavniki študentov in študentk Fakultete za farmacijo Univerze v 
Ljubljani, ki so z našo pomočjo pripravili samostojno anketo in nam posredovali 
pridobljene podatke. Pripravili smo tudi splošna posvetovanja z mladimi, ki 
so bili vključeni v praktično usposabljanje pri delodajalcu.

UVOD
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Pod pojmom prakse lahko razločimo več 
pomenov. Pogovorno pa vsako praktično 
delo, ki poteka v okviru šolskega pro-
grama, ne glede na lokacijo izvajanja, 
označujemo kot prakso. Vendar vse niso 
enake, zato bomo pojem razčlenili in ga 
podrobneje predstavili.

KAJ VSE 
RAZUMEMO POD 
POJMOM PRAKSA
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» Praktični pouk

vodi in ocenjuje učitelj ali učiteljica 
strokovnega predmeta, poteka pa v 
zato predvidenih šolskih prostorih 
oziroma delavnicah. Dijaki in dija-
kinje nato svoje znanje, pridobljeno 
pri praktičnem pouku, nadgradijo še 
z usposabljanjem pri delodajalcu. 
Za opravljanje praktičnega pouka 
v šoli pa dijak ali dijakinja sicer ne 
podpiše učne pogodbe. 

» Praktično usposabljanje
z delom pri delodajalcu (PUD)

obsega najmanj 24 tednov oziroma 
912 ur v treh letih izobraževanja, kar 
je skoraj tretjina vsega izobraževal-
nega programa. Del usposabljanja z 
delom lahko poteka tudi v medpod-
jetniškem izobraževalnem centru. Za 
izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom je treba skleniti pogodbeno 
razmerje. Individualna pogodba je 
praviloma sklenjena za vsa leta dija-
kovega izobraževanja, kolektivna pa 
praviloma za eno leto z možnostjo 
podaljšanja. Razlika med pogodba-
ma, ki pa je bolj vsebinskega pomena, 
je ta, da se lahko čas praktičnega 
usposabljanja z delom z individual-
no učno pogodbo poveča na račun 
praktičnega pouka, in sicer, če se 
delodajalec in šola o tem dogovorita.

Pod pojmom praksa lahko razumemo praktični pouk, ki poteka v šolskih 
delavnicah oziroma učilnicah, ali kot praktično usposabljanje z delom, ki se 
izvaja pri delodajalcu. 

SREDNJEŠOLSKO POKLICNO IN 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE1#
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» Višješolski programi

Študijsko leto višješolskih progra-
mov je sestavljeno iz predavanj in 
vaj, praktičnega izobraževanja in 
strokovnih ekskurzij. Praktično izo-
braževanje je torej del študijskega 
programa, ki ga študent ali študentka 
mora opraviti. Šola, delodajalec in 
študent za opravljanje PID sklenejo 
pogodbo v skladu s študijskim pro-
gramom. Višje šole morajo imeti 
zaposlenega organizatorja oziroma 
organizator praktičnega izobraževanja. 

» Univerzitetni programi 

Praktično izobraževanje v delovnem 
okolju ali sodelovanje pri razisko-
valnem delu je lahko sestavni del 
univerzitetnih študijskih programov. 
V predmetnikih teh programov mora 
biti določen delež praktičnega uspo-
sabljanja v programu, način izvedbe 
ter kreditno vrednotenje. V programih, 
ki izobražujejo za regulirane poklice, 
je treba za posamezno področje 
praktičnega izobraževanja upoštevati 
tudi Direktive EU. Študentje na prak-
tičnem izobraževanju v delovnem 
okolju imajo tudi dva mentorja. Prvi 
je fakultetni mentor oziroma koordi-
nator na študijskem programu, drugi 
pa prihaja iz zavoda oziroma organi-
zacije, kjer študent opravlja PID. 

Praktično izobraževanje v delovnem okolju je obvezen sestavni del na vi-
sokošolskih študijskih programih in del univerzitetnih študijskih programov. 
PID je študentom znan tudi pod izrazi: študijska praksa, pedagoška praksa, 
delovna praksa, strokovna praksa, počitniška praksa, praksa, praktično delo 
izvajalska praksa, praksa na gradbišču oziroma v biroju, vojaška praksa, pro-
stovoljno delo, klinična praksa, klinične vaje, poliklinične vaje, nastopi in 
hospitacije. 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V
DELOVNEM OKOLJU (PID)2#
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Mogoče jo je opraviti kot del rednega izobraževalnega programa, kjer študentje 
za opravljeno prakso uveljavljajo kreditne točke, lahko pa se zanjo odločijo 
tudi prostovoljno in ne uveljavljajo kreditnih točk. Študijsko prakso v tujini 
največkrat sofinancira program Erasmus+, ki študentom omogoča pridobitev 
dodatnih finančnih sredstev. Praksa v tujini mora potekati najmanj dva in 
lahko traja do največ dvanajst mesecev. Študentje morajo za pridobitev 
sofinanciranja izpolnjevati razpisne pogoje.

ŠTUDIJSKA PRAKSA V TUJINI 3#

» Univerzitetni programi 

Potek praktičnega izobraževanja 
za študentke in študente določijo 
posamezne fakultete. Študentje or-
ganizacijo, kjer bodo opravljali pra-
kso, poiščejo sami, ali pa to naredijo 
s pomočjo fakultet. Študent lahko 
opravlja PID tudi na organizaciji, ki ni 
partnerica fakultete. V tem primeru 
fakulteta (p o preučitvi primernosti 
mesta za opravljanje PID) in organi-
zacija podpišeta izjavo za praktično 
izobraževanje.  
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ZAKON O POKLICNEM IN 
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
(ZPSI-1)

1#

PRAVNI AKTI,
KI DOLOČAJO
PODROČJE PRAKS 

Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje 
strokovne izobrazbe (poklicno in strokovno izobraževanje). Ta določa, da 
socialni partnerji v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izvajajo naloge v 
zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem. Pri tem sindikati skrbijo 
za uresničevanje pravic dijakov pri praktičnem usposabljanju z delom, ki so 
določene z zakonom, panožno kolektivno pogodbo ter učno pogodbo.

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja 
kot praktični pouk, ki se izvaja v šoli in kot PUD pri delodajalcu. Usposabljanje 
pri delodajalcu dijak opravlja na verificiranem učnem mestu, in sicer pod 
nadzorom mentorja. Verificirana učna mesta na svoji spletni strani redno 
dopolnjuje Gospodarska zbornica Slovenije, centralni register učnih mest pa 
vodi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 

Skupni obseg praktičnega pouka in PUD je določen z izobraževalnim pro-
gramom.

Pravice in obveznosti šole, dijaka in delodajalca pri praktičnem izobraževanju 
so določene z učno pogodbo, ki je lahko individualna, če jo skleneta delo-
dajalec in dijak (njegovi starši oziroma zakoniti zastopni), ali kolektivna, če jo 
skleneta šola in delodajalec.
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ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
(ZDR-1) 

ZAKON O VIŠJEM STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU (ZVSI) 

ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU 
(ZVIS)

2#

4#

3#

Zakon o delovnih razmerjih določa, da lahko praktično izobraževanje pri 
delodajalcu v okviru izobraževalnih programov opravljajo dijaki in študentje, 
ki so dopolnili štirinajst let. Določa tudi, da za dijake in študente, ki opravlja-
jo prakso, veljajo določbe istega zakona o prepovedi diskriminacije, enaki 
obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem  
varstvu delavcev, ki še niso dopolnili osemnajst let starosti, ter o odškodninski 
odgovornosti. 

Direktor ali direktorica kot poslovodni organ šole sklepa pogodbe o praktičnem 
izobraževanju študentov. Programe višjih šol se usklajuje skupaj z deloda-
jalci, in sicer glede na potrebe gospodarstva. Šola pa mora imeti sklenjene 
pogodbe s tistimi delodajalci, ki zagotavljajo praktično izobraževanje študentov. 
Zakon določa še, da je praktično izobraževanje del študijskega programa, 
ki ga študent ali študentka mora opraviti. 

Zakon določa, da je praktično izobraževanje v delovnem okolju obvezen, 
sestavni del visokošolskih študijskih programov. Za univerzitetne študijske 
programe pa zakon določa, da je praktično izobraževanje v delovnem okolju 
lahko sestavni del izobraževalnega programa. Študent ali študentka pa lahko 
sodeluje tudi pri raziskovalnem delu. Za študente dodiplomskih študijskih 
programov zakon določa tudi največjo mogočo obremenitev za študijsko 
leto, vključno z obremenitvijo pri praktičnem usposabljanju.
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KOLEKTIVNE
POGODBE
DEJAVNOSTI
IN PODJETIJ

Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot 
stranka na strani delavcev in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot 
stranka na strani delodajalcev. 

Kolektivne pogodbe se sklepajo na ravni dejavnosti (panožne kolektivne po-
godbe) ali na ravni podjetja (podjetniške kolektivne pogodbe). V Sloveniji 
je trenutno veljavnih petinštirideset panožnih kolektivnih pogodb. Te med 
drugim opredeljujejo tudi nekatere pravice dijakov in študentov pri opravljanju 
prakse. Določila se največkrat nanašajo na povračila stroškov v zvezi s 
prehrano in prevozom ter na nagrado za opravljeno prakso. 

Na podlagi posodobljenega seznama kolektivnih pogodb, sklenjenih za 
območje države z navezavo na Uradne liste Republike Slovenije, ki je bil 
posodobljen 7. junija 2022 in je bil objavljen na spletni strani ministrstva za 
delo, smo pripravili pregled pravic dijakov in študentov na obveznih praksah.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP DEJAVNOSTI 
TRGOVINE

KP ZA KMETIJSTVO 
IN ŽIVILSKO INDU-
STRIJO SLOVENIJE 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi (obvezni, 
počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili kolektivne pogodbe,
 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 

zaščitna sredstva,
 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano med delom.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, 
vajenci in študentje na praksi.

Učencem, vajencem in študentom na praksi pripada povračilo stro-
škov za prevoz na delo in z dela. Višina se določi s podjetniško ko-
lektivno pogodbo ali splošnim aktom podjetja oziroma delodajalca, 
vendar ne more biti manjša od 60% stroškov javnega prevoza.

Učencem in študentom na praksi se za polni delovni čas obvezne 
prakse izplača plačilo. Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo 
pravico do vseh dodatkov za opravljeno delo.

Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno pogodbo.

Delodajalec in organizator izobraževanja se z učno pogodbo 
dogovorita o: 

 » plačilu za opravljeno delo, 
 » zavarovanju za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » prehrani med delom in
 » ustreznem mentorstvu.

Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, plačila 
dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju se izplačujejo 
v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in v 
zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in osnovo za prispevke 
za socialno varnost.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP GRADBENIH 
DEJAVNOSTI 

KP KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obvezni praksi:

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu,
 » povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
 » povračilo stroškov prehrane med delom.

Delodajalec lahko dijaku ali študentu na obvezni praksi izplača tudi 
nagrado na podlagi tarifne priloge KP.

Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki ter 
plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, se 
izplačujejo najmanj v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, 
vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za prispevke za 
socialno varnost.

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obvezni praksi: 

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » povračilo stroškov prehrane med delom,
 » povračilo stroškov prevoza,
 » delodajalec lahko izplača nagrado za obvezno prakso.

V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne 
prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni 
čas v višini kot jo določa tarifna priloga te kolektivne pogodbe.

Dijaki in študentje so v času praktičnega usposabljanja z delom 
upravičeni do povračila stroška prehrane med delom pod enakimi 
pogoji kot delavci, zaposleni pri delodajalcu.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP DEJAVNOSTI 
GOSTINSTVA
IN TURIZMA
SLOVENIJE

KP ZA DEJAVNOST 
KOVINSKIH MATE-
RIALOV IN LIVARN 
SLOVENIJE 

KP ZA PAPIRNO
IN PAPIRNO-
-PREDELOVALNO 
DEJAVNOST

KP GRAFIČNE
DEJAVNOSTI 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na praksi:

 » nagrado za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano med delom, če je organizirana za zaposlene.

Dijakom in študentom na obvezni praksi pripada nagrada v višini 
zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo.

Dijakom in študentom na obveznem praktičnem delu pripada za 
polni delovni čas obveznega praktičnega dela nagrada v višini, kot 
jo določa tarifna priloga.

Dijakom in študentom za dneve prisotnosti na obveznem praktičnem 
delu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter 
povračilo stroškov za prehrano med delom.

Dijakom in študentom na obveznem praktičnem delu pripada za 
polni delovni čas obveznega praktičnega dela nagrada v višini, kot 
jo določa tarifna priloga.

Dijakom in študentom za dneve prisotnosti na obveznem praktičnem 
delu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter 
povračilo stroškov za prehrano med delom.

Delodajalec zagotavlja dijakom, vajencem in študentom na obveznem 
praktičnem delu:

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje, kot ga določa veljavna zakonodaja,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA DEJAVNOST 
ELEKTROINDUSTRIJE 
SLOVENIJE

KP ČASOPISNO- 
INFORMATIVNE, 
ZALOŽNIŠKE IN 
KNJIGOTRŠKE 
DEJAVNOSTI 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

 » prehrano med delom, če je organizirana pri delodajalcu, oziroma 
povračilo stroškov za prehrano, če prehrana pri delodajalcu ni 
organizirana.

Delodajalec lahko po svoji presoji zagotovi dijakom, vajencem in 
študentom na obvezni praksi tudi nagrado, oziroma jim to mora 
zagotoviti, če to določa zakon.

Dijakom in študentom na praksi pripada za polni delovni čas
obvezne prakse plačilo.

Dijakom pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno pogodbo. 
Dijakom in študentom pripada za dneve prisotnosti na praktičnem 
delu prehrana med delom, če je ta organizirana pri delodajalcu in 
jo delodajalec svojim delavcem zagotavlja v naravi. Do povračila 
stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, vajenci in 
študenti na praksi.

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi
(obvezni, počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe (55. člen),

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano med delom.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, 
vajenci in študentje na praksi. Učencem in študentom na praksi se 
za polni delovni čas obvezne prakse izplača plačilo. Učenci, vajenci 
in študenti na praksi imajo pravico do vseh dodatkov za opravljeno 
delo. Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno 
pogodbo.

Ne glede na ostala določila se plačila vajencem, dijakom in študen-
tom za obvezno praktično delo, ki jih ureja Uredba o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, izplačujejo v zgornji višini zneskov in pod pogoji, ki 
jih določa ta Uredba.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA
DEJAVNOSTI
PRIDOBIVANJA
IN PREDELAVE
NEKOVINSKIH
RUDNIN
SLOVENIJE

KP TEKSTILNE,
OBLAČILNE, 
USNJARSKE IN 
USNJARSKO
PREDELOVALNE 
DEJAVNOSTI

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

 » mentorstvo med izvajanjem prakse in uvajanjem v delo,
 » prehrano med delom.

Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico do povračila 
stroškov prehrane med delom in do povračila stroškov za prevoz na 
delo in z dela. Učencem in študentom na praksi se za polni delovni 
čas obvezne prakse izplača plačilo.

Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno pogodbo.

Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, plačila 
dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju se izplačujejo 
v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in v 
zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in osnovo za prispevke 
za socialno varnost.

Delodajalec učencu, vajencu in študentu na praksi zagotovi prehrano 
med delom v skladu s standardi. Če delodajalec ne zagotavlja 
prehrane, pa so do  povračila stroškov prehrane med delom upravičeni 
tudi dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju.

Plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju se 
izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar 
pod pogoji in v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in osnovo 
za prispevke za socialno varnost. 

Do povračila stroška prehrane med delom so upravičeni tudi dijaki in 
študentje na praktičnem usposabljanju.

Dijaki in študenti so za čas usposabljanja pri delodajalcu upravičeni do 
nagrade. Višina nagrade iz prejšnjega odstavka je določena v 
kolektivni pogodbi.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA
LESARSTVO
SLOVENIJE

KP ZA
ZAVAROVALSTVO 
SLOVENIJE  

KP ZA CESTNI 
POTNIŠKI PROMET 
SLOVENIJE 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Dijakom in študentom na obveznem praktičnem delu pripada za 
polni delovni čas obveznega praktičnega dela nagrada v višini, kot 
jo določa tarifna priloga.

Dijakom in študentom za dneve prisotnosti na obveznem praktičnem 
delu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter 
povračilo stroškov za prehrano med delom.

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi (obvezni, 
počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » prehrano med delom,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.

Učencem in študentom na praksi pripada za polni delovni čas 
obvezne prakse nagrada ter povračilo stroškov prevoza na delo in 
z dela v višini, določeni s kolektivno pogodbo. Poleg pravice do 
nagrade pripada učencem in študentom na praksi tudi pravica do 
dela plače za osebno ali skupinsko uspešnost. 

Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, plačila
vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo se izpla-
čujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod 
pogoji in v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in osnovo za 
prispevke za socialno varnost.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, 
vajenci in študentje na praksi.

Učencem in študentom na praksi se za polni delovni čas obvezne 
prakse izplača plačilo skladno z zgornjim zneskom davčne uredbe. 

Učenci, vajenci in študenti imajo pravico do vseh povračil stroškov 
v zvezi z delom.Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in 
pogodbo o vajeništvu.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA
DEJAVNOST
ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA 
VARSTVA
SLOVENIJE

KP ZA
NEGOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI
SLOVENIJI

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Dijak, študent na delovni praksi ima pravico do:

 » seznanitve z nevarnostmi povezanimi z delom, ki ga bo opravljal 
ter do ustreznih zaščitnih sredstev,

 » zavarovanja za primer nesreče na delu oziroma poklicne bolezni,
 » prehrane med delom,
 » povračila za prevoz na delo.

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.

Dijaku oziroma študentu se določi mentorja, ki mora poskrbeti, da je 
seznanjen z delovnimi pogoji ter drugimi okoliščinami dela, ki ga bo 
opravljal v času delovne prakse. Učenci in študenti na obvezni praksi 
so upravičeni tudi do dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem 
času. Če delodajalec ne organizira prehrane med delom, so učenci in 
študentje na praksi upravičeni do povračila strokov. 

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA 
ZAPOSLENE V 
ZDRAVSTVENI 
NEGI

KP ZA DEJAVNOST 
ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Dijak, študent na delovni praksi ima pravico do:

 » seznanitve z nevarnostmi povezanimi z delom, ki ga bo 
opravljal ter do ustreznih zaščitnih sredstev,

 » zavarovanja za primer nesreče na delu oziroma poklicne 
bolezni,

 » prehrane med delom,
 » povračila za prevoz na delo.

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.

Dijaku oziroma študentu se določi mentorja, ki skrbi, da je dijak sez-
nanjen z delovnimi pogoji in drugimi okoliščinami dela in ki ga bo 
spremljal v času prakse. Učenci in študenti na obvezni praksi so 
upravičeni do dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi 
pripravniki, učenci in študentje na praksi.

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi:

 » plačilo za opravljeno delo, v skladu s to pogodbo in posebno 
pogodbo,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za morebitno poklicno bolezen in poškodbe na 
delu,

 » prehrano med delom,
 » povračilo za prevoz na delo,
 » ustrezno mentorstvo in inštruiranje.

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na obvezni praksi 
plačilo za polni delovni čas. Učenci in študenti na praksi imajo 
pravico do vseh dodatkov za opravljeno delo in povračila stroškov v 
zvezi z delom po tej pogodbi. 
Povračilo stroškov za prehrano se izplača tudi učencu in študentu 
na praksi.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA DEJAVNOST 
ELEKTROINDUSTRIJE 
SLOVENIJE

KP ČASOPISNO- 
INFORMATIVNE, 
ZALOŽNIŠKE IN 
KNJIGOTRŠKE 
DEJAVNOSTI 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

 » prehrano med delom, če je organizirana pri delodajalcu, oziroma 
povračilo stroškov za prehrano, če prehrana pri delodajalcu ni 
organizirana.

Delodajalec lahko po svoji presoji zagotovi dijakom, vajencem in 
študentom na obvezni praksi tudi nagrado, oziroma jim to mora 
zagotoviti, če to določa zakon.

Dijakom in študentom na praksi pripada za polni delovni čas
obvezne prakse plačilo.

Dijakom pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno pogodbo. 
Dijakom in študentom pripada za dneve prisotnosti na praktičnem 
delu prehrana med delom, če je ta organizirana pri delodajalcu in 
jo delodajalec svojim delavcem zagotavlja v naravi. Do povračila 
stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, vajenci in 
študenti na praksi.

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi
(obvezni, počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe (55. člen),

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano med delom.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci, 
vajenci in študentje na praksi. Učencem in študentom na praksi se 
za polni delovni čas obvezne prakse izplača plačilo. Učenci, vajenci 
in študenti na praksi imajo pravico do vseh dodatkov za opravljeno 
delo. Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in učno pogodbo.

Ne glede na ostala določila se plačila vajencem, dijakom in študen-
tom za obvezno praktično delo, ki jih ureja Uredba o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, izplačujejo v zgornji višini zneskov in pod pogoji, ki 
jih določa ta Uredba.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA KOVINSKO 
INDUSTRIJO 
SLOVENIJE

KP ZA
ZAVAROVALSTVO 
SLOVENIJE  

KP DEJAVNOSTI 
CESTNEGA
GOSPODARSTVA

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Dijakom in študentom na obveznem praktičnem delu pripada za 
polni delovni čas obveznega praktičnega dela nagrada v višini, kot 
jo določa tarifna priloga.

Dijakom in študentom za dneve prisotnosti na obveznem praktičnem 
delu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter 
povračilo stroškov za prehrano med delom.

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na praksi (tj. na 
praktičnem izobraževanju v okviru izobraževalnih programov ali 
na praksi kot štipendistom delodajalca):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili kolektivne pogodbe 
ali splošnega akta delodajalca,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano med delom,
 » povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela,
 » ustrezen delovni čas, odmore in počitke, če še niso dopolnili 18 let.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi 
učenci in študentje na praksi. Dijakom in študentom na praktičnem 
izobraževanju v okviru izobraževalnih programov ali na praksi kot 
štipendisti delodajalca se za polni delovni čas obvezne prakse 
izplača plačilo.

Dijakom in študentom na praktičnem izobraževanju v okviru izo-
braževalnih programov ali na praksi kot štipendisti delodajalca, se 
prizna povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. 

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi:

 » plačilo za opravljeno delo oziroma nagrado v skladu z določili 
kolektivne pogodbe,

 » seznanitev z varnostno oceno tveganja in zaščitnimi sredstvi 
pri opravljanju dela,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » mentorstvo med izvajanjem prakse in uvajanjem v delo,
 » prehrano med delom.

Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico do povračila 
stroškov prehrane med delom in do povračila stroškov za prevoz na 
delo in z dela. Učencem in študentom na praksi se za polni delovni 
čas obvezne prakse izplača plačilo.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP PREMOGOV-
NIŠTVA SLOVENIJE

KP ELEKTROGO-
SPODARSTVA 
SLOVENIJE  

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obvezni praksi:
 » plačilo, skladno s to kolektivno pogodbo in z učno pogodbo,
 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 

zaščitna sredstva,
 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » zdravniški pregled, če je potreben za nastop dela,
 » prehrano ali povračilo stroškov za prehrano med delom,
 » štipendistom na obvezni praksi pa tudi povračilo stroškov za 

prevoz na delo in z dela.

Študentje in dijaki so pri opravljanju dela izenačeni z drugimi delavci 
glede odmorov, počitkov in varstva pri delu. 

Do jamskega dodatka so upravičeni tudi učenci ter študentje na 
praksi ali počitniškem delu za vsako uro dela pod zemljo.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni učenci 
in študentje na praksi in počitniškem delu za dneve, ko so prisotni 
na delu in ko imajo pravico do odmora med delom ter ne prejmejo 
drugih povračil za stroške prehrane. 

Višina nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi se določi 
v učni pogodbi. Višina nagrade dijakom in študentom, ki obvezno 
prakso opravljajo v jami, se za čas dela v jami določi najmanj v 
višini zneskov po davčni uredbi.

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obvezni praksi:

 » plačilo skladno z učno pogodbo,
 » seznanitev z nevarnostmi povezanimi z delom in ustrezna 

zaščitna sredstva,
 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » prehrano ali povračilo stroškov za prehrano med delom.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA DEJAVNOST 
ELEKTROINDUSTRIJE 
SLOVENIJE

KP ZA DEJAVNOST 
VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA
AV REPUBLIKI
SLOVENIJI

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na praksi (obvezni, 
počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo po tej pogodbi,

 » da bodo seznanjeni z nevarnostmi, povezanimi z delom,

 » ustrezna zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,

 » prehrano med delom oziroma povračilo stroškov za prehrano,

 » mentorstvo in uvajanje v delo.

Učencem, vajencem in študentom na praksi se za polni delovni čas 
in predviden delovni rezultat obvezne delovne prakse izplača plačilo 
najmanj v višini, kot ga določa podzakonski akt vlade. Imajo tudi 
pravico do vseh dodatkov za opravljeno delo.

Zavod mora dijaka in študenta na delovni praksi:

 » seznaniti s predpisi o varstvu pri delu,

 » seznaniti z nevarnostmi pri delu, ki ga bo opravljal,

 » zavarovati za primer nesreče pri delu,

 » seznaniti s predpisi o tajnosti podatkov.

 » mentorstvo in uvajanje v delo.

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada nagrada, 
ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,

 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti. Dijaku oziroma študentu se določi mentorja. Mentor 
dijaka oziroma študenta na delovni praksi spremlja, vodi in nadzoruje, 
ob koncu pa tudi oceni njegovo delo.

Pripravniki, učenci in študentje imajo pravico do vseh dodatkov, 
nadomestil in osebnih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom 
v skladu s kolektivno pogodbo.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA 
ZDRAVNIKE IN 
ZOBOZDRAVNIKE 
V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

KP ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI
SLOVENIJI

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Študent medicine na delovni praksi ima pravico do:
 » seznanitve z nevarnostmi povezanimi z delom, ki ga bo opravljal 

ter do ustreznih zaščitnih sredstev;
 » zavarovanja za primer nesreče na delu oziroma poklicne bolezni;
 » prehrane med delom;
 » povračila za prevoz na delo in z dela.

Študentu na delovni praksi se določi mentorja, ki mora poskrbeti, 
da je ta seznanjen z delovnimi pogoji ter drugimi okoliščinami dela, 
ki ga bo opravljal v času delovne prakse.

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.

Dijak in študent na delovni praksi ima pravico:

 » seznaniti se z nevarnostmi povezanimi z delom in z ustreznimi 
zaščitnimi sredstvi,

 » biti zavarovan za primer nesreče na delu oziroma poklicne 
bolezni,

 » do prehrane med delom, 
 » do povračila stroškov za prevoz na delo.

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.
 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.

Dijaku oziroma študentu določi zavod mentorja, ki ga seznani z 
delovnimi pogoji ter drugimi okoliščinami dela v času delovne prakse.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA 
RAZISKOVALNO 
DEJAVNOST 

KP ZA POŠTNE
IN KURIRSKE
DEJAVNOSTI 

KP MED DELAVCI
IN DRUŽBAMI 
DROBNEGA
GOSPODARSTVA

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:

 » dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,

 » študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni 
prisotnosti.

Do povračila stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi učenci 
in študentje na praksi.

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na praksi 
(obvezni, počitniški):

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,

 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.

Dijakom in študentom na praksi se za polni delovni čas obvezne 
prakse izplača znesek najmanj v višini 15 odstotkov povprečne plače 
v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

Delodajalec zagotavlja učencem, dijakom in študentom na obvezni 
praksi:

 » plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 
pogodbe,

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,

 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,

 » prehrano med delom.

V času praktičnega usposabljanja z delom oz. obvezne prakse imajo 
dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni čas v višini kot 
jo določa tarifna priloga. Nagrade vajencem za njihovo usposabljanje 
z delom ureja zakon.
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KOLEKTIVNA 
POGODBA (KP)

KP ZA DEJAVNOST 
POSLOVANJA Z 
NEPREMIČNINAMI 

PRAVICE DIJAKOV
IN ŠTUDENTOV  

Delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na obveznem 
praktičnem usposabljanju:

 » seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna 
zaščitna sredstva,

 » zavarovanje za primer poklicnih bolezni in poškodb pri delu,
 » ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo,
 » nagrado za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne 

pogodbe,
 » prevoz na delo in z dela,
 » prehrano med delom.

V času praktičnega usposabljanja za delo oziroma v času obvezne 
prakse imajo dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni 
čas v višini zgornjega zneska, ki ga določa davčna uredba, ki opredeljuje 
stroške, ki se delodajalcu štejejo kot odhodek.

Do sorazmernega povračila prehrane med delom in do povračila 
stroškov za prevoz na in z dela so upravičeni tudi dijaki in študentje 
na obveznem praktičnem usposabljanju.
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REZULTATI SPLETNE 
ANKETE PRAKSE V 
PRAKSI

V novembru in decembru 2020 smo na Sindikatu Mladi plus pripravili 
spletno anketo, s katero smo od dijakov in študentov, ki so opravljali, 
opravljajo ali bodo opravljali prakso, želeli pridobiti relevantne podatke 
in informacije o njihovih izkušnjah s praktičnim usposabljanjem. Pri-
dobili smo skoraj 500 popolnih anket ter tako dobili dober vpogled v 
stanje na področju praks, kar je bila osnova za nadaljnje faze projekta.

Mlade smo spraševali o različnih področjih praktičnega usposabljanja 
oziroma obveznih (študijskih) praks.  
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PODROČJE KOMPETENC1#
Mladi menijo, da na praktičnem usposabljanju 
svoje znanje in kompetence nadgradijo. Prav tako 
so prepričani, da jim pridobljene kompetence ko-
ristijo pri iskanju prve zaposlitve in opravljanju 
dela. 
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ZADOVOLJSTVO S PRAKSO2#
Mladim opravljanje prakse veliko pomeni. Za ve-
čino je to prvi stik z delodajalcem. Pri opravljanju 
praks se prvič zares srečajo z delom za katerega 
se izobražujejo, tako pa lahko ugotovijo tudi, ali 
je poklic pravi za njih. Izkazalo se je, da si mladi 
želijo biti enakovredni in enakopravni zaposlenim, 
hkrati pa se je izkazalo tudi, da so v času opravljanja 
prakse nadomeščali redno zaposlene. Občasno 
se je to zgodilo več kot četrtini vprašanih, redko 
pa prav tako dobri četrtini. Tretjina nikoli ni dobila 
občutka, da jo izkoriščajo. 
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MENTORSTVO3#
Mladi so navedli, da je komunikacija z mentorjem ali 
mentorico potekala osebno, in sicer v 77 odstotkih, 
37 odstotkov respondentov je do mentorja dostopalo 
prek telefona, prek elektronske pošte pa 27 odstotkov. 
Več kot polovica anketiranih dijakov in študentov je 
označila, da je z mentorjem komunicirala osebno. 

81 odstotkov vprašanih meni, da jim je v času 
opravljanja prakse mentor namenil dovolj časa. 

Povratne informacije o svojem delu je od mentorja 
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. 



29

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
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DELAVSKE PRAVICE NA PRAKSI4#
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. Več kot polovica vprašanih je 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.

Mlade smo prosili, naj označijo delavske pravice, ki so jih imeli pri 
opravljanju prakse. Daleč največ, kar 86 odstotkov vseh, je označilo, 
da so imeli odmor za malico. Izplačano nagrado je prejela manj kot 
polovica anketiranih (46 odstotkov), med njimi pa prevladujejo  dijaki in 
dijakinje. Podrobna analiza je pokazala, da je večina tistih, ki nagrade niso 
prejeli, prakso opravljala v državno reguliranih poklicih. Povračilo stro-
škov prehrane je prejelo 41 odstotkov anketiranih, stroškov prevoza pa 
30 odstotkov vprašanih. Skoraj enak odstotek (29 odstotkov) anketi-
ranih je navedlo, da je za opravljene ure prakse dobilo plačilo po urni 
postavki. Nobene od naštetih pravic ni imelo 8 odstotkov vprašanih.  
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Pri vprašanju o poznavanju zakonskih predpisov, ki urejajo področje 
praktičnega usposabljanja in izobraževanja so anketiranci in anke-
tiranke pričakovano odgovorili, da slabo poznajo zakonodajo in ko-
lektivne 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 študen-
tov in študentk. Enako velja za Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. Kar dve tretjini vprašanih pa ne pozna ali slabo pozna 
zakonodajo s področja praktičnega usposabljanja ali izobraževanja. 
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VPLIV MLADIH NA OPRAVLJANJE 
PRAKSE5#

Da so imeli svobodo izbire pri odločanju, kje bodo opravljali svoje prak-
tično usposabljanje, je potrdilo 73 odstotkov respondentov. Nekatere 
šole oziroma fakultete imajo seznam delodajalcev, pri katerih lahko 
dijakinje in dijaki oziroma študenti in študentke opravljajo PUD oziroma 
obvezno prakso. 77 odstotkov anketiranih, trdi, da so si delodajalca 
izbrali sami, kar potrjuje ugotovitev, da imajo mladi precejšen vpliv na 
izbiro delodajalca. 

Največ (60 odstotkov) se jih je za delodajalca odločilo samostojno, neod-
visno 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. 
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56 odstotkov respondentov je praktično usposabljanje opravljalo v času 
od (prve) razglasitve epidemije, torej od marca do decembra 2020. Za 
preprečevanje širjenja koronavirusa je imelo, na mestu, kjer so opravljali 
prakso, 64 odstotkov anketiranih na voljo razkužilo za roke, masko za 
obraz 57 odstotkov oseb in ostalo zaščitno opremo 27 odstotkov ude-
leženih. Pri 54 odstotkih anketiranih so redno prezračevali delovne prostore, 
samo pri 33 odstotkih pa je bila zagotovljena ustrezna razdalja od drugih 
delavk_cev. 

OPRAVLJANJE PRAKSE V 
ČASU EPIDEMIJE6#
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PREDLOG
SINDIKATA MLADI 
PLUS ZA UREJANJE
PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA 
(PRAKS) V SLOVENIJI

Iz kolektivnih pogodb dejavnosti je jasno razvidno, da vsi dijaki in študentje, 
ki opravljajo prakse, nimajo enakih pravic, kar mlade postavlja v neenakopra-
ven položaj. Zato smo na podlagi analiz podatkov, zakonodaje, kolektivnih 
pogodb in povratnih informacij mladih na Sindikatu Mladi plus pripravili sis-
temsko rešitev za izboljšanje sistema praks. Menimo, da si dijaki, dijakinje, 
študenti in študentke na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu (PUD) 
oziroma pri opravljanju praktičnega izobraževanja z delom (PID) zaslužijo 
kakovostne prakse in dostojne delovne pogoje, kamor sodi tudi plačilo za 
opravljeno delo. Da ne bi prihajalo do neenakosti med mladimi predlagamo, 
da se pripravi ustrezna zakonodaja, ki bo zagotavljala kakovostne prakse z 
ustreznim plačilom.
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Dijakom, dijakinjam, študentom in študentkam na praktičnem uspo-
sabljanju v okviru izobraževalnih programov se za polni delovni čas 
enega meseca izplača nagrada najmanj v višini 15 % povprečne plače 
v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

To rešitev že poznajo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti in je 
trenutno za dijake in študente najugodnejša veljavna, zato je smiselno, 
da se razširi na vse. Predlagamo tudi, da se izplačilo nagrade v tej 
višine ne obdavči. 

Sindikate dejavnosti pozivamo naj s kolektivnimi pogodbami uredijo pravice 
dijakov in študentov na praksi, na enak ali boljši način, kot je predstavljen 
zgoraj. 

Zakonodaja naj opredeli kakovostne kriterije za izvedbo praktičnega 
usposabljanja, ki definira:

PREDLOG ZAKONSKE UREDITVE 
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA:

 » podpis dvopartitne/tripartitne učne pogodbe o praktičnem 
usposabljanju oz. učne pogodbe (med praktikantom in delodajal-
cem ter med šolo/fakulteto, kjer je to potrebno)

 » učna pogodba/pogodba o praktičnem izobraževanju mora vsebo-
vati vse osnovne informacije o vpletenih strankah, o poteku prakse, 
obsegu, pravicah in dolžnostih vseh strank, pomenu prakse za 
izobraževanje oz. o priznavanju prakse  itd.

 » seznanjanje praktikantov o njihovih pravicah

 » mentorski program, z definiranjem  primernega mentorja in v        
kakšnem obsegu se izvaja mentorsko spremljanje

 » plačilo za opravljeno prakso

 » povračilo stroškov malice in prevoza

 » povračilo stroškov nakupa potrebne delovne in/ali zaščitne opreme

 » vključenost v ustrezna zavarovanja (npr. tudi prispevek za primer 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen)
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SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER LJUBLJANA, PROGRAM
AVTOSERVISER 

1#

KONKRETNE
IZKUŠNJE IN
PREDLOGI
IZBOLJŠAV, KI SO 
JIH PRIPRAVILI
MLADI VKLJUČENI
V POSVETOVANJA1 

Večina dijakov in dijakinj trdi, da so za opravljeno PUD prejeli nagrado. Z 
organizacijo PUD in pridobljenim znanjem so zelo zadovoljni. Menijo, da se 
pri delodajalcu lahko naučijo več, kot v šolskih delavnicah. Zelo pomemben 
jim je stik z delodajalcem, saj menijo, da PUD odpira vrata prvi zaposlitvi.

1 Vključili smo področja, kjer so mladi najbolj konkretno opredelili predloge izboljšav. Priporočila so nastala 
v dialogu z mladimi in na zaključni konferenci v dialogu z več deležniki. Vsa predstavljena stališča tako ne 
odražajo nujno stališč Sindikata Mladi plus.
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Kar nekaj dijakov trdi, da so med opra-
vljanjem PUD nadomeščali redno za-
poslenega delavca ali delavko, njihovi 
mentorji in mentorice pa so pričakovali, 
da bodo dijaki in dijakinje lahko opravili 
tudi težje naloge in delo s katerim se še 
niso srečali.  

Srečali pa so se tudi z diskriminacijo po 
starosti. Mladi so opazili, da jim zapos-
leni namesto pomoči in svetovanja raje 
očitajo pomanjkanje izkušenj in znanja. 

Nagrada za opravljeno praktično 
usposabljanje z delom pri delo-
dajalcu naj bo višja.

Dijaki in dijakinje, ki opravljajo PUD ne 
smejo nadomeščati redno zaposlenih 
delavk in delavcev.

Dijakov in dijakinj naj starejši delavci in delavke 
ne podcenjujejo zaradi pomanjkanja delovnih 
izkušenj in starosti.

Mentor mora dijaku nuditi
pomoč pri težjih nalogah.

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:
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SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, 
GIMNAZIJA IN  UMETNIŠKA
GIMNAZIJA LJUBLJANA

2#
Dijaki in dijakinje so s potekom PUD zadovoljni. Opravljanje prakse vidijo 
kot možnost, da se preizkusijo v poklicu, za katerega se izobražujejo. Zado-
voljni so tudi z mentorji in mentoricami, menijo pa, da bi PUD lahko trajalo 
dalj časa. 

Kljub določilom panožne kolektivne 
pogodbe pa nihče od dijakov in dijakinj 
za opravljeno prakso ni prejel nagrade. 
Mladim se ravnanje delodajalcev ne zdi 
dopustno, še posebej zato, ker so za 
pravice iz kolektivne pogodbe izvedeli 
šele po tem, ko so PUD že opravili. Žal 
je primer dijakov in dijakinj, zgoraj ome-
njene srednje šole, dobro poznan tudi 
drugim mladim, ki se šolajo za poklice, 
ki jih regulira država. 

Večina dijakov in dijakinj je med opra-
vljanjem PUD imela zagotovljen topel 
obrok pri delodajalcu. Še vedno pa je kar 
nekaj tistih, ki te pravice, kljub določilom 
v panožni kolektivni pogodbi, niso imeli. 

Praktično usposabljanje z delom 
pri delodajalcu naj se podaljša.

Mlade naj se s pravicami in dol-
žnostmi seznani pred odhodom 
na PUD.

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:
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GIMNAZIJA FRANCETA 
PREŠERNA KRANJ 3#

Mladi so prepričani, da bi se s PUD morali srečati vsi srednješolci. Menijo, 
da bi opravljanje prakse koristilo tudi gimnazijcem, ki bi se tako prvič srečali 
z delodajalci in spoznali poklic, ki jih zanima. 

Prepričani so, da za dobro opravljeno 
prakso in dobro delovno okolje potre-
bujejo dobrega mentorja ali mentorico. 
Ta naj dijake in dijakinje spodbuja, jim 
poda čim več povratnih informacij in jih 
dodatno motivira, ko naletijo na težave.

Tudi gimnazijci in gimnazijke  
naj opravljajo prilagojene (eno-
tedenske) prakse namenjene 
spoznavanju poklica, za kate-
rega se želijo izobraževati na 
terciarni stopnji. Delodajalca 
naj si izberejo sami, na podlagi 
lastnih interesov. Mentorji in mentorice naj 

mlade ob težjih nalogah 
vzpodbujajo in dodatno mo-
tivirajo, dijakom in dijakinjam 
pa naj pomagajo tudi s čim 
več povratnimi informacijami 
o njihovem delu.

Po opravljenem PUD naj se 
dijakom in dijakinjam izplača 
nagrada v skladu s panožno 
kolektivno pogodbo.

Upošteva naj se določilo pa-
nožne kolektivne pogodbe, da 
so do toplega obroka pri delo-
dajalcu upravičeni tudi dijaki in 
dijakinje, ki opravljajo PUD.

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO: PRIPOROČILO:
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SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO 
IN TURIZEM RADENCI4#

Dijaki in dijakinje srednjih šol za gostinstvo in turizem so se v času epidemi-
je in po njej znašli v nezavidljivem položaju. Določenemu deležu se je zaradi 
izbruha novega koronavirusa premaknilo opravljanje PUD ali pa je bilo to v 
okrnjeni obliki. Tisti, ki jim je vseeno uspelo in so se dogovorili za opravlja-
nje PUD, pa so imeli težave s prevozom, saj javni potniški promet nekaj časa 
ni bil dostopen. Ko so se razmere nekoliko umirile in se je življenje vsaj za 
silo vrnilo v stare tirnice, pa so se dijaki in dijakinje znašli na pragu preo-
bremenjenosti. Bili so več kot dobrodošla delovna sila, ki je nadomeščala 
izpad redno zaposlenega kadra, pri tem pa so delodajalci pozabili, da dijaki 
s praktičnim izobraževanjem z delom pri delodajalcu nadgrajujejo znanje.

Zaradi pomanjkanja kadra se je večkrat 
zgodilo, da dijak ali dijakinja ni vedel, kdo 
je njegov mentor oziroma mentorica. Nji-
hova komunikacija je bila otežena zaradi 
različnih izmen, v katerih so opravljali 
delo, mentor in dijak pa sta lahko delo 
oziroma PUD opravljala celo v različnih 
stavbah istega delodajalca. 

Dijaki in dijakinje naj ne nado-
meščajo rednega dela! Pri opra-
vljanju praktičnega izobraževa-
nja naj predvsem nadgrajujejo 
svoje znanje in urijo spretnosti. 

Nagrada za opravljeno delo naj 
se poviša, saj bi na tak način lah-
ko k vpisu za poklic privabili več 
mladih.

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:
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Zanimivo je, da si mladi želijo še več prak-
tičnega urjenja. Menijo, da bi morali dija-
ki in dijakinje zaključnih letnikov opraviti 
več praktičnega usposabljanja z delom 
kot njihovi mlajši kolegi. Ne strinjajo so 
se s šolskim programom, ki določa ena-
ko število ur praktičnega usposabljanja v 
tretjem in četrtem letniku. 

Zanimanje za vpis na srednješolske 
programe gostinstva in turizma je bilo 
že pred epidemijo novega koronaviru-
sa slabo. Zaprtje delovnih mest v času 
epidemije pa je razmere še poslabšalo. 
Dijaki so prepričani, da na to vpliva tudi 
majhna nagrada za opravljeno PUD in 
nizke plače v panogi. 

Dijaki in dijakinje naj PUD ved-
no opravljajo pod nadzorom 
in navodili mentorja ali men-
torice, ki je na delu sočasno z 
dijakom oziroma dijakinjo, oba 
pa se nahajata na isti lokaciji.

Čas praktičnega usposabljanja 
z delom pri delodajalcu naj na-
rašča glede na letnik šolanja. 
Dijakinje in dijaki  prvih letnikov 
naj opravijo najmanj, dijaki in 
dijakinje zaključnih letnikov pa 
največ ur praktičnega usposa-
bljanja.

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:
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Študentje in študentke si lahko deloda-
jalca oziroma zavod za opravljanje PID 
izberejo sami. Študentje, ki ne prihajajo 
iz urbanih okolij, želijo prakso pogostok-
rat opravljati v domačem kraju. Kadar 
gre za majhen kraj pa se pojavi težava, 
da zavod iz različnih razlogov na PID ne 
more vzeti več kot enega ali dva študen-
ta. Podobno se dogaja tudi v urbanih 
središčih, kjer je kandidatov za opra-
vljanje PID na nekaterih zavodih preveč. 
Študentke in študentje prakso nato op-
ravijo pri kateremkoli delodajalcu, ki jih 
je pripravljen sprejeti. 

Praktično izobraževanje v delov-
nem okolju naj se vedno opravlja 
osebno, s fizično prisotnostjo pri 
delodajalcu. V primeru višje sile 
naj študent ali študentka PID 
opravlja v času, ko bodo pogoji 
za opravljanje prakse ugodni.

PRIPOROČILO:

FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZE V LJUBLJANI25#

Študentke in študentje Filozofske fakultete UL, ki so praktično izobraževanje 
v delovnem okolju opravljali v času epidemije, so ga sicer opravili, a ne v kla-
sični obliki. Zaradi pouka na daljavo je tudi PID potekalo na daljavo. Študentje 
in študentke so tako prakso večinoma opravljali prek video povezav. Tako 
opravljena praksa pa nikakor ne more biti primerljiva s tisto, ki jo študent ali 
študentka opravi s fizično prisotnostjo v šoli, razredu ali pri pouku. 

2 Posvetovanje smo opravili s študentkami in študenti prvostopenjskega programa pedagogika in andragogika. 
Našo spletno anketo pa je rešilo tudi veliko študentk in študentov drugostopenjskih pedagoških programov. 
Priporočila so zato splošna in niso usmerjena k posameznemu študijskemu programu.



43

Težave pri iskanju zavoda ali delodajal-
ca za opravljanje PID pa so povezane 
tudi z mentorstvom. Študentje in štu-
dentke so izpostavili, da jim je kakovo-
stna praksa pomembnejša od nagrade, 
ki jim pripada za opravljeno praktično 
izobraževanje. Izpostavili so, da so 
mentorji preobremenjeni in nimajo do-
volj časa. 

Kjub določilu v Kolektivni pogodbi za področje vzgoje in izobraževanja, da dijakom 
in študentom za opravljeno prakso pripada nagrada, se to ne izvaja. Osnovne in 
srednje šole sredstev za izplačilo nagrad dijakom in študentom nimajo. Stanje je 
nekoliko boljše v vrtcih, kjer programe sofinancirajo starši vpisanih otrok, zato dijaki 
in študentje, ki tam opravljajo prakso, nagrado prejmejo pogosteje. 

Ministrstvo za izobraževa-
nje naj zagotovi dostopnost 
praktičnega usposabljanja in 
izobraževanja na vseh javnih 
zavodih. Glede na število raz-
položljivih mentorjev in mento-
ric na zavodih, naj se vzposta-
vijo kvote za dijake in študente, 
ki morajo opraviti praktično 
usposabljanje ali izobraževa-
nje. Kvote naj bodo postavljene 
tako, da bo zavod dijakom in 
študentom omogočal opravlja-
nje kakovostne prakse in kako-
vostno mentoriranje. 

Mentor ali mentorica naj štu-
dentom ali dijakom namenijo 
dovolj časa. Redno naj jim po-
dajajo povratne informacije o 
njihovem delu, ter jih usmerjajo 
med opravljanjem prakse. Ka-
kovost PID je namreč še kako 
odvisna od mentorjevega časa, 
ki ga nameni študentu ali dijaku. 

Mentorje in mentorice naj se v 
času, ko se pri njih usposablja 
ali izobražuje dijak oziroma 
študent, razbremeni dodatnih 
obveznosti. 

Ministrstvo za izobraževanje 
naj poišče sredstva, s katerimi 
bo mogoče uveljavljati določila 
kolektivne pogodbe. 

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO: PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO:
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Študentje se ne strinjajo s sistemom, 
kjer fakulteta v zameno za to, da štu-
dentje opravljajo praktično usposablja-
nje, učnim enotam izplačajo denarno 
nadomestilo. Gre za sporno prakso, ki si 
je fakultete, ki imajo slabo razvite tržne 
programe, ne morejo privoščiti, zaradi 
akreditacije študijskih programov pa od 
praktičnega izobraževanja z delom ne 
morejo odstopiti. Kljub temu se nekaj 
študentkam in študentom na leto zgodi, 
da jih učne enote, torej delodajalci, kljub 
podpisani pogodbi ne sprejmejo.

Študentke in študentje naj imajo 
več vpliva pri izbiri ustrezne učne 
enote za opravljanje praktičnega 
usposabljanja. 

Ministrstvo za izobraževanje 
mora preprečiti, da bi delodajalci 
v zameno za sprejem študenta 
ali študentke na opravljanje 
PID, od fakultet prejemali ali 
zahtevali denarno nadomestilo. 

Dogovora o opravljanju praktič-
nega usposabljanja študentke 
ali študenta v pisni obliki, delo-
dajalec ne sme/more odpove-
dati, razen v primerih višje sile. 

PRIPOROČILO:

PRIPOROČILO: PRIPOROČILO:

FAKULTETA ZA FARMACIJO 
UNIVERZE V LJUBLJANI36#

Tudi študentje in študentke enovitega študijskega programa farmacija se 
pri opravljanju praktičnega usposabljanja srečujejo s težavami. Fakulteta 
razpolaga s seznamom delodajalcev, ki lahko delujejo v javni ali zasebni 
sferi. Študentje in študentke lahko glede na  željo po opravljanju prakse pri 
določenem delodajalcu ustvarijo prednostni vrstni red, na podlagi katerega 
izberejo tri delodajalce. 

3 Posvetovanje smo opravili s študentkami in študenti enovitega magistrskega programa farmacija. Vsa 
priporočila in ugotovitve se nanašajo na ta študijski program.
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Prakse mladim velikokrat pomenijo prvi stik z delodajalci, zato ni nepri-
čakovano, da so mladi s sistemom praks zadovoljni. Seveda pa ima tudi 
področje praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja prostor za 
izboljšave.  

Ker je glas mladih ključen pri oblikovanju politik, ki se jih dotikajo, smo 
jim prisluhnili ter njihove ideje, predloge in pobude v obliki priporočil zbrali 
v pričujoči publikaciji. Odločevalce pozivamo, da preučijo priporočila, ki 
so nastala v sodelovanju z mladimi iz vse Slovenije, in jih upoštevajo pri 
prihodnjem oblikovanju sistema praktičnega usposabljanja ali izobraže-
vanja.

ZAKLJUČEK
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