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1 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA IZREDNI ŠTUDIJ – OSNOVNE 
INFORMACIJE 

 
Praktično izobraževanje je obvezno za vse študente, ki se izobražujejo v programih LOGISTIČNO 
INŽENIRSTVO, EKONOMIST, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA, PROMET, POŠTNI PROMET in 
KOMUNALA.  
 
Vsi izredni študenti, ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj v stroki, za katero se izobražujejo po 
višješolskih strokovnih študijskih programih, morajo opraviti praktično izobraževanje. Opraviti ga 
morajo v ustreznih gospodarskih družbah/ustanovah.  
 
Izrednim študentom, ki so bili ali so še zaposleni v stroki, za katero se izobražujejo, se lahko 
obveznost opravljanja praktičnega izobraževanja v celoti ali deloma prizna. O načinu in stopnji 
priznavanja odloča Komisija za študijske zadeve Višje prometne šole Maribor na osnovi vloge 
posameznega študenta za priznanje praktičnega izobraževanja. Vlogo poda študent na pravilno 
izpolnjenem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Višje prometne šole. 
 
Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v višji letnik študija. 
 
 

2 PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA  
 
Opravljanja praktičnega izobraževanja so v celoti oproščeni le študenti, ki imajo najmanj 3 leta 
delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izobražujejo v višješolskem programu 
(logistično inženirstvo, promet, poštni promet, ekonomist, komunala ter varstvo okolja in 
komunala). 
 
Opravljanja praktičnega izobraževanja so lahko delno oproščeni študenti, ki imajo najmanj 6 
mesecev delovne dobe v stroki, za katero se izobražujejo. V tem primeru možnost, način in 
pogoje priznavanja obveznosti iz praktičnega izobraževanja določi Komisija za študijske zadeve 
Višje prometne šole za vsak primer posebej. Pri tem upošteva značilnosti delovnih izkušenj 
vsakega posameznega študenta ob hkratnem upoštevanju ciljev praktičnega izobraževanja.    
 
Za priznavanje ali delno priznavanje praktičnega izobraževanja morajo izredni študenti podati 
vlogo za priznavanje oziroma delno priznavanje praktičnega izobraževanja (obrazec VLOGA ZA 
PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA na spletni strani http://prometna.net/visja-
sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-izobrazevanje/ ali 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 priznavanje ali delno priznavanje praktičnega izobraževanja.  
 
Študenti morajo vlogo, skupaj z dokazili (obvezno je priložiti fotokopijo delovne knjižice z žigom in 
datumom zadnjega delodajalca – lahko tudi izpisek iz SPIZ in originalno izjavo tistega delodajalca, 
pri katerem je študent pridobil ustrezne delovne izkušnje, na osnovi katerih želi priznavanje 
praktičnega izobraževanja – izjava delodajalca mora vsebovati žig delodajalca, ime in priimek ter 
podpis odgovorne osebe in seznam del in nalog, ki jih je prosilec opravljal pri tem delodajalcu), 
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oddati v referatu za študijske in študentske zadeve v predpisanem roku (do 15. decembra v 
tekočem študijskem letu).  
 
O stopnji priznavanja praktičnega izobraževanja na predlog organizatorja odloči Komisija za 
študijske zadeve Višje prometne šole na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent 
opravlja, in ciljev praktičnega izobraževanja (priloga vloge za priznavanje). 
 
Študenti bodo sklep študijske komisije o priznavanju praktičnega izobraževanja prejeli po pošti v 
roku 30 dni od oddaje vloge za vse vloge oddane do 15. decembra. 
 
Priznano praktično izobraževanje se vpiše v ustrezno listino v referatu za študijske zadeve. 
 
 

3 IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA IZREDNE ŠTUDENTE, KI 
NIMAJO USTREZNIH DELOVNIH IZKUŠENJ 

 

Študenti, ki nimajo priznanega praktičnega izobraževanja, morajo le-tega opraviti do naslednjega 
vpisa.  
 
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 
najdete jo na spletni strani http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-
izobrazevanje/ ali 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 
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. 

 
Študenti, ki nimajo priznanega praktičnega izobraževanja, morajo v vsakem primeru izdelati pisni 
izdelek in opraviti izpit oziroma ustni zagovor praktičnega izobraževanja in pisnega izdelka. Več o 
izdelavi pisnega izdelka iz praktičnega izobraževanja je podano v dokumentu NAVODILA ZA 
IZDELAVO SEMINARSKIH NALOG (http://vpsmb.eu/rai/SN/pn.htm) in v dokumentu NAVODILA 
ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (http://prometna.net/visja-sola/wp-
content/uploads/sites/2/2018/06/NAVODILA-ZA-IZVEDBO-piz_18_jul-3.pdf) ki sta dosegljiva 
tudi na spletni strani http://prometna.net/visja-sola/vodic-za-uporabnike/prakticno-
izobrazevanje/. 
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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.  

 
Število ur praktičnega izobraževanja je predpisano z izobraževalnim programom. 


