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1   SPLOŠNA NAVODILA 
 
V okviru višješolskih študijskih strokovnih izobraževalnih programov morajo študenti v skladu 
s študijskim programom, opravljati praktično izobraževanje, in sicer: 

 v programu LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 400 ur v prvem in 400 ur v drugem letniku, 

 v programu EKONOMIST 400 ur v prvem in 400 ur v drugem letniku, 

 v programu VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 400 ur v prvem in 400 ur v drugem 
letniku. 

 
Praktično izobraževanje se lahko opravlja v gospodarskih družbah, v zavodih, v državnih 
organih ali v lokalnih skupnostih. Pri tem je pomembno, da ima organizacija, kjer se izvaja 
praktično izobraževanje razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu 
študija posameznega študenta. 
 
S praktičnim izobraževanjem naj bi študent spoznal in se naučil znanj, veščin in izkušenj, 
oziroma pridobil takšne kompetence, ki mu bodo v njegovi bodoči poklicni karieri omogočile 
kvalitetnejše in učinkovitejše delo v izbrani stroki (logistika, ekonomija, varstvo okolja in 
komunala).  
 
Praktično izobraževanje oziroma usposabljanje je bistveni del študijskih programov Višje 
prometne šole, ker oblikuje poklicne lastnosti študentov za opravljanje dela na izbranem 
strokovnem področju in oblikuje lik diplomanta posameznega višješolskega študijskega 
programa.  
 
Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega 
izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko 
sodelujejo študent, organizacija, v kateri se  izvaja praktično izobraževanje, in Višja prometna 
šola.  
 
Pri praktičnem izobraževanju v podjetjih sodelujejo mentorji v organizacijah (skrbijo za 
povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja v podjetju) in predavatelj – 
organizator praktičnega izobraževanja na šoli, ki je zadolžen za koordinacijo praktičnega 
izobraževanja in izvedbo predpisanih vsebin programa v procesu praktičnega izobraževanja. 
Organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično 
izobraževanje posameznega študenta. 
 
Praktično izobraževanje je obvezno za vse študente, ki se izobražujejo po rednem programu. 
Izrednim študentom, ki so bili ali so še zaposleni v stroki, za katero se izobražujejo na Višji 
prometni šoli, se obveznost opravljanja praktičnega izobraževanja lahko v celoti ali deloma 
prizna. O tem odloča Komisija za študijske zadeve Višje prometne šole Maribor, na osnovi 
vloge  in dokazil posameznega študenta za priznanje praktičnega izobraževanja.  
 
Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v drugi letnik študija in za 
dokončanje študija. 
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1.1  Priznavanje praktičnega izobraževanja  
 
Opravljanja praktičnega izobraževanja so v celoti oproščeni le študenti, ki imajo najmanj 3 
leta delovnih izkušenj na področju  izbrane smeri študija. 
 
Opravljanja praktičnega izobraževanja so delno oproščeni študenti, ki imajo najmanj 6 
mesecev delovnih izkušenj na področju izbrane smeri študija. 
 
Za priznavanje praktičnega izobraževanja morajo izredni študenti podati vlogo za priznanje 
oziroma delno priznanje praktičnega izobraževanja (obrazec Vloga za priznanje praktičnega 
izobraževanja na spletni strani http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_ZA_PRIZNAVANJE_PI_2018.pdf). Vlogo morajo 
dopolniti z dokumenti, iz katerih je možno nedvoumno ugotoviti, da posamezni študent 
izpolnjuje pogoje za oprostitev ali delno oprostitev praktičnega izobraževanja. Vlogo morajo, 
skupaj z dokazili, oddati v referatu za študijske in študentske zadeve v predpisanem roku (15. 
december tekočega študijskega leta). O stopnji priznavanja praktičnega izobraževanja in v 
zvezi s tem še potrebnimi morebitnimi obveznostmi, na predlog organizatorja praktičnega 
izobraževanja, odloča Komisija za študijske zadeve Višje prometne šole, na podlagi 
primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja v podjetju in ciljev praktičnega 
izobraževanja (berite tudi Priznavanje praktičnega izobraževanja na spletni strani 
http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/PRIZNAVANJE_PI_IZREDNI_STUDIJ_2018.pdf). 
 
Študenti boste po pošti prejeli sklep študijske komisije v roku 30 dni po oddaji vloge. 
 
Priznano praktično izobraževanje se vpiše v predpisano dokumentacijo v referatu za 
študijske zadeve. 
 
Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za priznavanje praktičnega izobraževanja morajo 
praktično izobraževanje opraviti do naslednjega vpisa. 
 
 

1.2  Izvajanje praktičnega izobraževanja 
 
Izvajalca praktičnega izobraževanja, pri katerem bo študent opravljal praktično 
izobraževanje, predlaga študent sam ali šola. Izredni študent mora poiskati primerno 
organizacijo, v kateri bo lahko opravljal praktično izobraževanje. Takšno družbo je, v primeru 
potrebe, šola dolžna poiskati le za redne študente. Primernost organizacije za izvedbo 
praktičnega izobraževanja in mentorja v njej presodi predavatelj višje šole – organizator 
praktičnega izobraževanja na šoli. To velja za redne in izredne študente, ki morajo opraviti 
dodatno praktično izobraževanje.  
 
Izredni študenti morajo do 30. oktobra tekočega študijskega leta, v skladu s Pogodbo o 
izobraževanju na Višji prometni šoli, predložiti še izjavo organizacije (najdete jo na spletni 
strani http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/IZJAVA_GOSP_DRUZBE_2018.pdf), ki vam bo omogočila 
praktično izobraževanje v vaši bodoči stroki ter izdelavo pisne naloge, povezane s strokovnim 

http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_ZA_PRIZNAVANJE_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_ZA_PRIZNAVANJE_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/PRIZNAVANJE_PI_IZREDNI_STUDIJ_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/PRIZNAVANJE_PI_IZREDNI_STUDIJ_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/IZJAVA_GOSP_DRUZBE_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/IZJAVA_GOSP_DRUZBE_2018.pdf


 5 

delom v okviru praktičnega izobraževanja.  Na podlagi prejete izjave organizator praktičnega 
izobraževanja vzpostavi stik z odgovorno osebo izvajalca praktičnega izobraževanja ter 
pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju, in po pogovoru z mentorjem praktičnega 
izobraževanja v organizaciji, tudi načrt dela za študenta na praktičnem izobraževanju. 
Redni študenti, ki sami predlagajo izvajalca praktičnega izobraževanja organizatorju 
praktičnega izobraževanja posredujejo obrazec Informativni podatki za potrebe organizacije 
praktičnega izobraževanja (najdete jo na spletni strani http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/INFORMATIVNI_PODATKI_PI_2018.pdf).  
 
Študent se lahko vključi v praktično izobraževanje v organizaciji šele na osnovi Pogodbe o 
praktičnem izobraževanju študentov Višje prometne šole Maribor, ki jo skleneta Višja 
prometna šola Maribor in organizacija, v kateri bo študent opravljal praktično izobraževanje.  
 
Med praktičnim izobraževanjem morajo študenti aktivno sodelovati pri izvajanju, z 
izobraževalnim programom in načrtom dela, opredeljenimi strokovnimi nalogami v bodoči 
stroki (logistika, ekonomija, varstvo okolja in komunala).  
 
V času opravljanja praktičnega izobraževanja mora študent, skladno s pogodbo, izdelati tudi 
pisno nalogo. Temo naloge študent dogovori z mentorjem v organizaciji, potrdi pa jo 
organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Predlaga jo lahko študent sam, lahko pa jo 
predlagata tudi mentor v podjetju ali organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Prijavo 
teme pisne naloge študent opravi na obrazcu Vloga za odobritev teme pisne naloge 
praktičnega izobraževanja, ki jo najdete na spletni strani http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf).  
 
Po končanem praktičnem izobraževanju se mora študent prijaviti na ustno predstavitev 
(izpit) iz praktičnega izobraževanja. Za pristop k izpitu mora študent: 

 v celoti opraviti praktično izobraževanje pri izvajalcu praktičnega izobraževanja, 

 pravočasno oddati (termin je določen z pogodbo o praktičnem izobraževanju) ustrezno 
pripravljeno pisno nalogo organizatorju praktičnega izobraževanja ter  

 oddati poročilo študenta/študentke o poteku praktičnega izobraževanja pri izvajalcu 
(poročilo odda skupaj s pisno nalogo).  

 
Študenti zaključijo praktično izobraževanje z izdelavo in z uspešno ustno predstavitvijo 
pisnega nalogo, v katerem opišejo potek praktičnega izobraževanja – strokovne prakse ter 
pripravijo pisni predlog rešitve praktičnega problema iz bodoče stroke, ki so ga zaznali v času 
praktičnega izobraževanja. Vsebina pisne naloge se mora navezovati izključno na vsebino in 
potek praktičnega izobraževanja pri izvajalcu.  
 
Po končanem praktičnem izobraževanju in opravljeni ustni predstavitvi pisne naloge se oceni  
praktično delo študenta. Ocena praktičnega dela je številčna od 1 (nzd) do 10 (odl). Oceno 
vpišejo v predpisano dokumentacijo študenta v študijskem referatu Višje prometne šole, na 
podlagi pisnega poročila organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli.  
 
Praktično izobraževanje lahko študent opravlja strnjeno v 10 tednih ali 400 urah, v skladu s 
soglasjem organizatorja praktičnega izobraževanja pa tudi občasno  v daljšem časovnem 
obdobju (ob  sobotah, predprazničnih dnevih, med dopustom, …). Časovna opredelitev 
trajanja praktičnega izobraževanja se natančno določi v pogodbi o praktičnem izobraževanju.  

http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/INFORMATIVNI_PODATKI_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/INFORMATIVNI_PODATKI_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf
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Uspešno zaključeno praktično izobraževanje študent izkazuje, če: 

 dokaže najmanj 80 % realizacijo ur programa praktičnega izobraževanja, 

 odda organizatorju praktičnega izobraževanja ustrezno izpolnjena poročila o 
praktičnem izobraževanju (mentorja pri izvajalcu  in študenta), 

 je njegova pisna naloga pozitivno ocenjena. 
 

1.3  Organizator praktičnega izobraževanja – mentor na šoli 
 
Vloga organizatorja praktičnega izobraževanja je: 

 sodeluje pri pridobivanju organizacij za izvajanje praktičnega izobraževanja, 

 skupaj z mentorjem v organizaciji se dogovori o poteku praktičnega izobraževanja v 
podjetju, 

 izdela pisni načrt dela študenta na praktičnem izobraževanju v sodelovanju z 
mentorjem pri izvajalcu, 

 občasno nadzira delo študenta na praktičnem izobraževanju, 

 izvaja komunikacijo med šolo in izvajalcem, 

 odobri temo za pisni izdelek in posreduje smernice pri sestavi pisne naloge, 

 pregleda pisno nalogo in koordinira pregled in ocenitev naloge s strani ostalih 
potencialnih predavateljev - ocenjevalcev, 

 oceni ustni zagovor pisne naloge.   
 
 

1.4  Mentor praktičnega izobraževanja pri izvajalcu praktičnega izobraževanja 
 
Pri izvajalcu spremlja delo študenta mentor iz organizacije. Njegova vloga je: 

 načrtovanje in organiziranje poteka praktičnega izobraževanja študenta skupaj z 
mentorjem iz šole, 

 predstavitev študenta delovni sredini, v kateri bo študent opravljal praktično 
izobraževanje, 

 sodeluje z organizatorjem praktičnega izobraževanja na šoli pri izdelavi pisnega načrta 
del študenta v času praktičnem izobraževanju, 

 vodenje in usmerjanje ter svetovanje študentu na praktičnem izobraževanju, 

 komuniciranje z mentorjem v šoli, 

 določitev vsebine pisne naloge (skupaj s študentom), ki jo mora izdelati študent v času 
praktičnega izobraževanja, 

 nadziranje in svetovanje študentu pri izdelavi pisne naloge, 

 pregleda pisno nalogo študenta, ter ustreznost naloge potrdi s svojim podpisom in 
žigom organizacije, 

 izpolni poročilo o delu študenta (Poročilo mentorja praktičnega izobraževanja pri 
izvajalcu, http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-
izobrazevanje/ ,  
  ) in ga posreduje organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli, 

 ocenitev študentovega praktičnega dela. 
 

http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
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2   NAMEN IN CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Med praktičnim izobraževanjem naj bi se študenti seznanili z realnimi delovnimi opravili. Pri 
tem se morajo zavedati, da se realne razmere v strokovni praksi pogosto razlikujejo od 
teoretičnih spoznanj. Delovni procesi in delovne aktivnosti v stroki so izpostavljene 
nenehnim, tudi vsakodnevnim spremembam. Veliko je nepričakovanih in nepredvidljivih, 
včasih pa tudi življenjsko nevarnih dogodkov, zato morajo tej temi posvetiti študenti 
posebno pozornost v času praktičnega izobraževanja. 
 
Splošni, operativni (informativni in formativni) in socializacijski cilji praktičnega izobraževanja 
po posameznih programih Višje prometne šole (logistično inženirstvo, varstvo okolja in 
komunala, ekonomist) so navedeni in opisani v samostojnem dokumentu (Cilji praktičnega 
izobraževanja za program … - http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-
uporabnike/prakticno-izobrazevanje/). 

 
 

3   PISNI IZDELEK PRI PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 
 
Po končanem praktičnem izobraževanju mora študent napisati dva pisna izdelka. Za vsak 
letnik študija enega. 
 
V programu LOGISTIČNO INŽENIRSTVO in programu EKONOMIST študent pripravi projektno 
nalogo, v programu VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA pa seminarsko nalogo (v nadaljevanju 
je uporabljen skupni izraz pisni izdelek) 
 
Naslov pisne naloge izbere študent sam ali skupaj z mentorjem v podjetju ter v dogovoru s 
predavateljem višje šole – organizatorjem praktičnega izobraževanja na višji šoli. Temo pisne 
naloge je potrebno dati v potrditev mentorju na šoli na obrazcu Vloga za potrditev teme 
pisne naloge študenta Višje prometne šole (dostopno na: http://prometna.net/visja-
sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf). 
 
Obseg pisne naloge praktičnega izobraževanja naj bo 15 do 20 strani oziroma približno eno 
avtorsko polo. 
 
Nastajanje pisne naloge spremlja mentor v organizaciji, ki tudi odobri ustreznost izdelka za 
oddajo. Mentor pregledano nalogo potrdi s svojim podpisom in žigom podjetja na prvi strani 
naloge. Pisno nalogo mora študent oddati organizatorju praktičnega izobraževanja do 
termina, ki je določen v pogodbi o praktičnem izobraževanju, in jo po tem tudi zagovarjati na 
izpitu iz praktičnega izobraževanja. 
 
Pisno nalogo naj študent poskuša navezati na diplomsko nalogo (lahko je že kar zametek 
bodoče diplomske naloge). Naj bo vezana na prakso in podkrepljena s teorijo. Študent se 
mora zavedati, da s pisno nalogo (njeno izdelavo in predstavitvijo) pokaže svojo sposobnost 
samostojnega dela pri obdelavi oziroma reševanju določenega praktičnega problema.  
 

http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/VLOGA_-POTRDITEV_TEME_PI_2018.pdf
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Navodila za izdelavo pisne naloge so podana v Navodilu za izdelavo projektne/seminarske 
naloge (dostopno na: http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-
izobrazevanje/ ali http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/NAVODILA-ZA-IZVEDBO-piz_18_jul-3.pdf). Navodilo je 
potrebno pozorno prebrati in ga tudi upoštevati.    
 
 
3.1  Projektna naloga 
 
Projektna naloga je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in 
njegovo projektno obdelavo. Projekt je časovno in ciljno usmerjena dejavnost z določenim 
namenom. V projektni nalogi je zato potrebno za izbrani problem opredeliti trajanje 
projekta, potrebne vire, izdelati terminski plan, opredeliti stroške in podobno.  
 
Namen projektne naloge je oblikovati študentov kreativni in ustvarjalni prispevek k 
reševanju določenih problemov v realnih delovnih pogojih. Oblika projektne naloge je še 
posebej primerna, kadar v organizaciji pripravljajo nove aktivnosti (uvajanje izdelka, storitve, 
pridobivanje certifikata kakovosti, zmanjšujejo stroške…).  
 
Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja 
različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti  za 
organiziranje in vodenje projektov.      
 
 
3.2  Seminarska naloga 
 
Seminarska naloga je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali 
v dogovoru z mentorjem oziroma predavateljem določenega predmeta. Osnovni namen 
seminarske naloge je, da se študent širše in globlje spozna s snovjo posameznega predmeta 
in si pridobi izkušnje s pisanjem strokovnega dela. S seminarsko nalogo študent pokaže 
teoretično in praktično znanje ter sposobnost uporabljanja domače in tuje literature.  
 
Pri pisanju naloge si študent pomaga s knjigami, internimi gradivi in materiali organizacije, 
članki v različnih revijah, informacijami z interneta, ogledom videokaset na izbrano tematiko 
in podobnim gradivom. Seminarska naloga je izbor znanj in informacij, ki si jih je študent 
prebral v literaturi, povezan z osebnim  razmišljanjem in pogledi študenta na izbrano 
tematiko. Seminarska naloga je študentov individualni izdelek. Je njegova slika oziroma 
izkaznica. V njej je napisano, kako razume in občuti ter doživlja snov, o kateri piše. 
 
To torej ne pomeni, da je seminarska naloga zbirka predpisanih tekstov iz literature, ampak 
je nadgradnja znanja naših prednikov, obogatena z avtorjevimi lastnimi razmišljanji in 
pogledi.  
 
 

4   VSEBINSKA SESTAVA PISNEGA IZDELKA 
 

http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/NAVODILA-ZA-IZVEDBO-piz_18_jul-3.pdf
http://prometna.net/visja-sola/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/NAVODILA-ZA-IZVEDBO-piz_18_jul-3.pdf
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S pisnim izdelkom študent dokaže, da je razumel povezavo teorije s prakso in da zna 
oblikovati svoja stališča in tudi kritičen pogled na opravljanje poslovnih procesov v 
organizaciji.  
 
Z obliko pisnega izdelka študent izkaže obvladovanje veščin pisnega komuniciranja. Pri 
oblikovanju zato uporabite primerna tehnična sredstva in pokažete svojo ustvarjalnost ob 
doslednem upoštevanju navodil. 
 
Enotni oblikovni elementi pisnih izdelkov spadajo med sestavine celostne podobe šole. Zato 
so v navodilu o oblikovanju pisnega izdelka podali vsebinske sestavine, ki jih pričakujemo v 
vsakem pisnem izdelku v času vašega izobraževanja na Višji prometni šoli Maribor. 
 
Pisni izdelek je sestavljen iz: 

 naslovne strani, 

 izjava o avtorskem delu študenta (dostopno na http://vpsmb.si/studenti/prakticno-
izobrazevanje),  

 kazala, 

 uvoda, 

 jedra – obrazložitve tematike v dveh do osmih poglavjih, 

 sklepa, 

 seznama uporabljene literature (po abecednem seznamu avtorjev), 

 prilog (če obstajajo). 
 
Izdelava pisnega izdelka je zahtevno miselno delo, ki mu moramo nameniti dovolj časa. Za 
pripravo in pregled literature ter pisanje ene strani običajno potrebujemo najmanj eno uro 
časa. Vsebino je potrebna tudi slovnično pregledati, saj mora biti jezikovno pravilna. Naloga 
pa mora biti tudi tehnično oblikovana po navodilih (http://vpsmb.eu/rai/SN/pn.htm). Pisna 
naloga torej zahteva resno, zavzeto in samostojno delo, ki je rezultat znanja, pridobljenega v 
šoli in izven nje.   
 
Običajno je, da študent podpiše izjavo, da je pisno nalogo pripravil sam in da se zaveda vseh 
disciplinskih in kazenskih posledic, če bi se kasneje ugotovilo, da je pri pisanju pisnega izdelka 
uporabil nedovoljena sredstva. S tem tudi potrjuje, da so vsa besedila in podatki, ki jih je 
prevzel od drugih, ustrezno navedeni. 
 
Za izdelavo pisnega izdelka mora študent najti, zbrati in pregledati vire, ki so že napisani in 
objavljeni  na področju, ki ga obdeluj v nalogi. Viri za izdelavo naloge so lahko zelo različni, 
saj lahko uporabljamo strokovno literaturo, statistične in uradne podatke, dokumente, ki jih 
dobimo v organizaciji, članke iz različnih revij ter seveda medmrežje.  
 
Zaželeno je, da za izdelavo naloge uporabite tudi tuje in seveda čim novejše vire.  
 
 
4.1 Sestava uvoda, jedra in zaključka pisnega izdelka 
 
Študent napiše uvod po določilih iz Navodil za sestavo seminarskih/projektnih nalog 
(http://vpsmb.eu/rai/SN/pn.htm).  

http://vpsmb.si/studenti/prakticno-izobrazevanje
http://vpsmb.si/studenti/prakticno-izobrazevanje
http://vpsmb.eu/rai/SN/pn.htm
http://vpsmb.eu/rai/SN/pn.htm
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Tema pisnega izdelka mora biti izbrana glede na specifičnost stroke in na predmete oziroma 
module, ki jih študent posluša v tekočem študijskem letu.  
Študent skupaj z mentorjem v podjetju izbere temo pisnega izdelka, vendar ob osrednji 
tematiki opredeli še splošne podatke o podjetju – v začetnem delu jedra pisnega izdelka: 

 predstavitev podjetja – vizija, poslanstvo, cilji podjetja, organizacijska struktura, 
vodenje organizacije… 

 komuniciranje organizacije – znotraj organizacije (dajanje navodil in prenos informacij) 
in z okoljem (s strankami in z ostalimi partnerji iz okolja), 

 varstvo pri delu (kako je poskrbljeno na varnost pri delu in kako so v organizaciji 
usposobili študenta za varno delo), 

 informacijske sisteme v okviru dejavnosti organizacije,  

 pravna razmerja (kolektivna pogodba, delovna razmerja, socialna zavarovanja, 
pogodbeni razmerja…), 

 vpetost organizacije in njegove dejavnosti v logistične sisteme (velja le za logistično 
inženirstvo). 

 
Jedro pisnega izdelka predstavlja najobsežnejši del naloge. V njem podrobneje opišemo 
izbrano temo (poslovanje organizacije, pravni vidik ustanovitve organizacije, trženje izdelka 
ali storitve, statistično obdelavo podatkov, stroške poslovanja, analizo procesov dela, analiza 
voznega parka, vzpostavitev informacijskih sistemov, organizacija notranjega transporta, 
zagotavljanje varnosti v logističnih procesih, oblikovanje tehnološkega postopka, uporabo 
transportnih naprav in sredstev, načrt ravnanja z odpadki, analiza komunalne infrastrukture, 
oskrba z vodo, ravnanje z nevarnimi snovmi…).  
 
V jedru študent razvija in pojasnjuje svoja spoznanja in dokazuje poznavanje strokovne 
literature na izbranem področju. V obravnavi snovi pride do izraza znanje študenta, njegova 
sposobnost, kritičnost, domiselnost in logično povezovanje bistvenih dejstev, spoznanj in 
dokazov. Študent mora samostojno presojati  objektivnost tujih mnenj in stališč. Ne sme 
dobesedno povzemati ali celo prepisovati splošnih ugotovitev, lahko pa se sklicuje na 
konkretne podatke, s katerimi podkrepi svoja spoznanja.  
 
Jedro naloge torej tvorimo po naslednjih korakih:  

 v njem podrobneje predstavite in analizirate naslovno temo, 

 vključite aktualne novosti, 

 opravite ankete, eksperimente,…, 

 lahko dodate slike, grafe, tabele, izračune, skice. 
 
Ssklep je obvezen del vsakega pisnega izdelka. Vsebuje novo pridobljena lastna spoznanja, 
sklepne misli. Zato v tem delu naloge na kratko analizirajte svoje delo, povzemite osnovne 
ugotovitve, komentirajte dosežene cilje, navedite lastna spoznanja in odprte probleme 
(največ eno stran). Potrdite ali ovržete lahko hipoteze ali opozorite na probleme, s katerimi 
ste se srečevali pri delu. Opozorite lahko tudi na teme, ki bi jih bilo potrebno podrobneje 
obdelati, pa tega v nalogi niste storili. V sklepnem delu naloge lahko navajate samo svoje 
misli. Po obsegu naj ne presega 10 % naloge.  
 
Zaključek mora biti napisan v slovenskem in tujem jeziku.  
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5    ZAGOVOR PISNE NALOGE  
 
Organizator praktičnega izobraževanja razpiše v študijskem letu tri izpitne roke za zagovor 
predmeta praktično izobraževanje. Roki so razpisani v izpitnih obdobjih, ki so določeni s 
študijskim koledarjem Višje prometne šole Maribor. 
 
Študent se na izpit oziroma zagovor prijavi na način, ki je običajen za prijavo na vse izpite. 
Pred tem mora oddati pisno nalogo organizatorju praktičnega izobraževanja v skladu s 
terminov iz pogodbe o praktičnem izobraževanju, vendar najmanj 10 dni pred ali zagovorom 
ali po dogovoru s predavateljem – organizatorjem praktičnega izobraževanja. 
 
Študent lahko izpit ustno zagovarja le, če je pisna naloga pozitivno ocenjena. 
 
Z ustnim zagovorom študent dokaže svoje poznavanje in razumevanje poslov njegovega 
bodočega strokovnega področja (inženir logistike, ekonomist, inženir varstva okolja in 
komunale) v najširšem pomenu in povezanost njegove stroke in njegovega dela z drugimi 
funkcijami v organizaciji. 
 
Če je pisni izdelek ocenjen negativno, ga mora študent v skladu s predavateljevimi navodili 
popraviti in šele nato lahko pristopi k ustnemu zagovoru. 
 
Ustni izpit praktičnega izobraževanja lahko traja največ 30 minut. Na zagovoru pisnega 
izdelka kandidat: 

 kratko predstavi projektno/seminarsko nalogo (5 do 7 minut s PowerPoint 
predstavitvijo) in 

 odgovori na tri vprašanja, ki so vezana na vsebino projektne/seminarske naloge.  
 

Študent naj uporablja zborni jezik in naj bo samozavesten. Predstavitev naj bo čim bolj 
nazorna s primerno animacijo, slikovnim ali tabelaričnim gradivom in v skladu z navodili in 
znanji, ki so bila posredovana pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje/Poslovno 
komuniciranje.  
 
 

5.1 Ocenjevanje vsebine pisne naloge in zagovora naloge 

 
Ocenjevanje pisne naloge opravijo vsi predavatelji, ki so v posameznem letniku predavali 
študentu. 
 
Pri ocenjevanju naloge bodo upoštevali kriterije/merila iz spodnje tabele. 
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OCENJEVANJE 

KRITERIJ/MERILO OCENJEVANJA NAJVIŠJI MOŽNI DELEŽ DOSEŽENI DELEŽ 

Opredelitev problema 10 %  

Izbira in uporaba metod 5 %  

Interpretacija 30 %  

Sklepanje 15 %  

Oblikovanje naloge 10 %  

Zagovor naloge   

1. predstavitev 15 %  

2. prvo vprašanje 5 %  

3. drugo vprašanje 5 %  

4. tretje vprašanje 5 %  

 SKUPAJ V %  

 OCENA  

 
Pri ocenjevanju praktičnega izobraževanja in zagovora pisnega izdelka bodo uporabljena 
naslednja merila, ki jih bodo mentor in predavatelji na šoli upoštevali pri ocenjevanju izpita 
praktično izobraževanje.  
 
 

Merilo 1: Načrtovanje obravnavane teme in opredeljevanje problema 
 
Študent/ka pokaže sposobnost opredeljevanja problema in načrtovanja dela. Ocenjujemo 
izviren izbor in postavitev problema ter zahtevnost in aktualnost obravnave tematike.  
 
Študent/ka: 
 

RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Kratko opiše vsebino. Predstavi preprost načrt. Opisane metode in viri so deloma ali 
v celoti neustrezni. Potrebna je znatna pomoč predavatelja. Naloga je omejena na 
ozko področje.  

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Jasno in natančno opredeli vsebino. Načrt dela je jasen, uporaba metod je omejena 
- niso upoštevane različne možnosti in vidiki obravnave.          
Razumevanje prednosti in slabosti predlagane metode ni zadosti razvidno. 

RAVEN 3 
(5 točk) 

Podrobno opredeli izbrani problem. Opredeli cilje in vprašanja, ki bodo 
obravnavana. Načrt je jasno oblikovan in ustreza izbranemu problemu.  
Predlagane metode so jasno opredeljene, opozori na prednosti in slabosti ter 
pomen izbrane strategije.  

 
 
Merilo 2: Izbira in uporaba metod 
 
Ocenjujemo sposobnost študenta/tke za izbiro metod, s katerimi pridobi teoretično znanje, 
podatke in informacije, ki so pomembne za analizo problema. Ocenjujemo ustreznost 
uporabljenih metodoloških  postopkov ter kakovost pridobljenih podatkov in informacij za 
analizo izbranega problema.  
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Študent/ka: 
 

RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Z uporabo samo nekaterih metod pridobi znanje, informacije in podatke, ki  se le 
delno nanašajo na cilje naloge.  

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Na podlagi površinskega poznavanja metod (in le delno skladno z načrtom) 
pridobi znanje, podatke, ki so pretežno pomembni za analizo problema.  
Ne uporablja metod in virov, s katerimi bi lahko bolje podkrepil izsledke.  
Uporabljeni model dela (metod) je utemeljen, vendar ima slabosti, ki  razkrivajo 
samo osnovno razumevanje različnih metod. Nekateri podatki in informacije so 
nepomembni za opredeljene cilje naloge.  

RAVEN 3 
(5 točk) 

Z uporabo različnih metod in skladno z načrtom pridobi ustrezne in  natančne  
informacije ter podatke, ki se nanašajo na cilje obravnavanega  problema, pri 
čemer presoja tudi kakovost uporabljenih metod.    

 
 
Merilo 3: Analiza, interpretacija in vrednotenje rezultatov  
 
Merimo sposobnost študenta/tke, da zbrane podatke in rezultate pojasni. Ocenjujemo 
sposobnost obdelave podatkov, razumevanje rezultatov ter njihovo bistvenost 
(pomembnost)  za analizo problema in sposobnost pojasnjevanja postopka.  
 

Študent/ka: 
 

RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Preprosto analizira zbrane podatke (npr. sešteje, kar je očitno, predstavi preproste 
primerjave). Rezultati so preprosto prikazani (zgolj kot poizkus interpretacije 
njihovega pomena za cilje naloge). Očitni so primeri pristranskosti v dokazovanju, 
vire in informacije obravnava nekritično.  

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Natančno analizira podatke, uporablja  ustrezne tehnike in obdelave, vendar 
rezultatov ne pojasni v širšem teoretskem kontekstu/sobesedilu.  

RAVEN 3 
(5 točk) 

Analizira obdelave in jih pojasni glede na širše teoretsko sobesedilo.  

 
 
Merilo 4: Sklepanje 
 

Kandidat/ka pokaže sposobnost logičnega mišljenja in povezovanja pridobljenega znanja v 
celoto.  
 
Študent/ka: 
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RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Oblikuje sklepe,  ki se ne  nanašajo neposredno na cilje naloge, svojih izsledkov ne 
poveže s širšimi teoretičnimi spoznanji.  

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Sklepa na podlagi pridobljenih podatkov, komentira uporabljene raziskovalne 
metode, vendar sklepov ne poveže s širšimi spoznanji.  

RAVEN 3 
(5 točk) 

Oblikuje sklepe, ki so skladni s ciljem in uvrščeni v širše teoretsko sobesedilo. Oceni 
obdelavo problema tako, da upošteva omejitve. Oblikuje predloge za možne 
drugačne obravnave problema.  

 

 
Merilo 5: Oblikovanje naloge 
 
Ocenimo sposobnost študenta/tke,  da v skladu s postavljenimi zahtevami ustrezno  oblikuje 
projektno/seminarsko nalogo. 
 

RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Naloga ne ustreza merilom, predpisanim v navodilih. 

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Naloga delno ustreza merilom, predpisanim v navodilih. 

RAVEN 3 
(5 točk) 

Naloga ustreza merilom, predpisanim v navodilih. 

 
 

Merilo 6: Predstavitev naloge 
 

Ocenimo sposobnost študenta/ke, da predstavi nalogo v jezikovno ustrezni, jasni, logični in 
celostni obliki s pomočjo powerpoint predstavitve.  
 

Študent/ka: 
 

RAVEN 1 
(1-2 točki) 

Poda jezikovno revno, kratko poročilo o opravljenem delu. Očiten je omejen obseg 
analize problema in uporaba  neustreznih strokovnih pojmov.  

RAVEN 2 
(3-4 točke) 

Jezikovno primerno opiše potek izdelave naloge. Zbrane podatke in informacije 
pretežno ustrezno razčleni in predstavi v besedilu.  

RAVEN 3 
(5 točk) 

Izoblikuje jezikovno bogato poročilo, ki je logično razčlenjeno glede na cilj naloge, 
posamezni deli so smiselno povezani, v pojasnjevanju pa je očitna natančna in 
dosledna uporaba strokovnih pojmov.  

 

 

6   DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

Za izvajanje praktičnega izobraževanja uporabljamo naslednjo dokumentacijo: 

 navodila za izvedbo praktičnega izobraževanja, 

 cilji praktičnega izobraževanja po posameznih programih,  

 informativni podatki za potrebe organizacije praktičnega izobraževanja, 

 izjava organizacije o sprejemu študentov na praktično izobraževanje, 

 izjava študenta o izvedbi praktičnega izobraževanja, 

 pogodba o praktičnem izobraževanju študentov Višje prometne šole, 

 vloga za potrditev teme pisne naloge praktičnega izobraževanja, 

 navodila za izdelavo pisnega izdelka (projektne/seminarske naloge), 
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 poročilo študentke/študenta o praktičnem izobraževanju v gospodarski družbi in 
študentova ocena poteka praktičnega izobraževanja, 

 poročilo mentorja praktičnega izobraževanja v gospodarski družbi, 

 vloga za priznanje praktičnega izobraževanja izrednih študentov, 

 pisni izdelek (projektna/seminarska naloga) študenta/študentke, 

 ocenjevalni list praktičnega izobraževanja. 
 

Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani Višje prometne šole Maribor v rubriki Praktično 
izobraževanje (http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-
izobrazevanje/). 

http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/
http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/

