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NAVODILA ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE S PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA Z 
DELOM (PUD) 

Delovno poročilo in pripadajoče evidence so temeljni dokumenti, ki ste jih dolžni pisati ob 
praktičnem izobraževanju z delom pri delodajalcu. Priporočamo vam, da dokumentacijo izdelujete 
sproti in jo dajete v podpis vašemu mentorju v podjetju. Po opravljenem PUD- u boste 
dokumentacijo prinesli v šolo in jo odali organizatorju PUD v šoli. Delavno poročilo je sestavni 
element uspešno opravljenega PUD-a, zato zahteva resno, vestno in odgovorno delo. 
Kvalitetno izdelana dokumentacija dokazuje vaše ustrezno teoretično in praktično znanje in 
vašo sposobnost povezovanja teoretičnih znanj s praktično uporabo. V poročilu pričakujem 
tudi vaše ideje, zamisli, predloge in spoznanja, do katerih ste prišli pri opravljanju 
praktičnega usposabljanja z delom. 
 

Za lažje in uspešnejše oblikovanje poročila vam dajem nekaj napotkov: 

Priporočam vam, da nalogo razdelite na poglavja in podpoglavja, predlog poglavij:  
1. ZAHVALA: ( ½ strani ) 

Prav je, da se zahvalimo vsem, ki so vam pomagali  pri pridobivanju novih praktičnih znanj in 
vam dajali informacije za izdelavo delavnega poročila. 

2. KAZALO vsebine, slik 
3. UVOD:   predstavite podjetje, kjer ste opravili  praktično usposabljanje, ( organizacija, 

poslanstvo, dejavnost, vizija, službe, predpisi, opis delavnih skupin, lastništvo, 
promet), kakor tudi mentorja. 

4. VSEBINSKI DEL POROČILA:   to je temeljni del delavnega poročila, kjer podrobno 
opišete in analizirate vaša glavna opravila – naloge pri izvajanju PUD ( naslovna 
tema). Zajema naj teoretične osnove iz šole, ter vaša analiza naloge, tako da pridete 
do končnih rezultatov. Spremljajte in vključite aktualne novosti, različne postopke 
dela, kakšni so bili cilji, kako se cilji lahko dosežejo, katera sredstva in načini dela, so 
bila uporabljeni, kakšna zaščitna sredstva so se uporabljala in kako. Ne pozabite tudi 
na varnost in zdravju pri delu ! 

V vsebinski del naloge vnesite razne tabele, slike, skice, obračune, poročila, izračune, načrte, 
ki so za delavno poročilo potrebni. Slikovno gradivo mora biti urejeno in opremljeno s 
kazalom slik, ter primernim komentarjem. Gradivo ne sme biti zgolj reklamnega pomena. 

5. ZAKLJUČEK: v tem delu na kratko analizirajte svoje delo, povzemite osnovne 
ugotovitve, komentirajte dosežene cilje,navedite lastna spoznanja in probleme na 
katere ste naleteli v času praktičnega usposabljanja. 

6. PRILOGE:  priložene priloge predstavljajo kopije dokumentov, ki pojasnjujejo vaše 
delo oziroma postopke posameznih faz. Opozarjam vas, da morajo biti dokumenti 
priloženi z vednostjo in odobritvijo mentorja ter z zakritimi osebnimi podatki. Primeri 
prilog : potni nalogi, skladiščni dokumenti, zbirke podatkov, načrti, tlorisi…. 

 

NEKAJ PRIPOROČIL ZA OBLIKOVANJE NALOGE 
• Seminarska naloga mora obsegati minimalno 1500 besed. 
• Prvo stran naj bo narejena po priloženem vzorcu. Obvezna je vsebina, oblikujete jo 

lahko tudi z vašimi idejami. 



• Štetje strani je tekoče, začne se z arabsko številko 1 na strani z uvodom v spodnjem 
desnem kotu lista, približno 1,5 cm od spodnjega in desnega roba lista (naslovnica ni 
oštevilčena !).  

• Naloga mora biti tudi slovnično pravilno oblikovana oz. napisana ! 
• Besedilo je pisano s pisavo Times New Roman, velikosti črk 12 pt z enojnim razmikom 

med vrsticami, enojnim razmikom med odstavki in obojestransko poravnavo. Naloga 
je izpisana na list formata A4 z robovi: zgornji in levi 30 mm, spodnji in desni pa 25 
mm od robov lista.  

• Naslove poglavij (Naslov1) vpišemo na levi rob (velikost 14 pt), z velikimi. Vsako 
poglavje ima lahko podpoglavja (naslov2), ki so oštevilčena z dvema arabskima 
številkama (1.1). Označba 1.1 pomeni, da gre za prvo podpoglavje prvega poglavja. 
Številko podpoglavja in naslov zapišemo z velikimi črkami (velikost 12 pt) na levi rob. 
Presledek med naslovom podpoglavja, prejšnjo in naslednjo vrstico je ena prazna 
vrstica. Podnaslove v podpoglavjih izpisujemo z razmikom ene vrstice, brez 
oštevilčenja in nato besedilo brez razmika. 

• v nalogo po potrebi vstavite slike , skice, grafe, tabela… 
Pozor, za objavo internih materialov potrebujete soglasje mentorja!  

• Obvezna je uporaba veljavne terminologije, predpisanih merskih enot in simbolov 
(znakov).  

• Nalogo povežite s sponko ali s spiralo. 

ROKI ZA ODDAJO POROČILA: 

Dijaki morajo takoj po opravljenem PUD-u osebno prinesti organizatorju PUD podpisano in z 
žigom potrjeno delovno poročilo in evidenco PUD . poleg pisne oblike prinesite ali pošljite 
nalogo tudi v digitalni obliki! Opravljene ure (v predpisanem obsegu) in pravilno napisana ter 
izpolnjena dokumentacija sta pogoj za izdajo letnega spričevala in s tem napredovanja višji 
letnik. 

ZADOLŽITVE DIJAKA NA PUD: 
• Prvi dan opravljanja prakse vas mora mentor seznaniti z varnim delom in pretečimi 

nevarnostmi na delovnem mestu oziroma podjetju. Potem oba podpišeta izjavo na 
prvi strani obrazca EVIDENCA PUD  

• Spoštovati predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti  
• S svojim delom ne ogrožajte ostalih udeležencev v delavnem procesu 
• Uporabljajte predpisana zaščitna delavna sredstva 
• Na prakso prihajajte redno in točno ter odgovorno opravite naloge, ki so vam 

zaupane 
• Spoštujte hišni in delavni red podjetja 
• Imejte spoštljiv odnos do sodelavcev 
• Upoštevajte vsa dana navodila s strani šole in mentorja v podjetju 
• Varujte poslovno tajnost podjetja 
• Sprotno izpolnjujte zahtevano dokumentacijo in jo dajte v potrditev mentorju 
• Morebitno odsotnost, sporočite mentorju v podjetju in organizatorju PUD-a v šoli, 

tako bomo hitreje našli rešitev za nadomeščanje manjkajočih ur prakse 
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