
 

                                                                                                                                                                                                        
    

 

 

Program VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA za pridobitev višje strokovne izobrazbe 
 

 

INŽENIR VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE 
 

PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI/USTANOVI IN MENTORJU V NJEJ 

Naziv gospodarske družbe/ustanove  

Ime in priimek mentorja  

 

Ime in priimek študenta  

Termin opravljanja praktičnega izobraževanja  

 
 

 OCENA (1 – 10) OPOMBA 

Aktivnost pri delu   

Odnos do dela   

Iniciativnost pri delu   

Samostojnost pri delu   

Zanesljivost pri delu   

Prijaznost do sodelavcev in strank   

Kritičnost do okolice   

Inovativnost   

Redoljubnost   

Skrbnost do dela   

Točnost prihajanja na delo   

Urejenost na delovnem mestu   

Skupinsko delo   

Delovna disciplina   

Spretnost pri delu   

Iznajdljivost pri delu   

Komunikativnost   

Stopnja obvladovanja zadanih nalog   
 

1. MENTORJEVA OCENA DELA ŠTUDENTA 

POROČILO  
MENTORJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V GOSPODARSKI DRUŽBI/USTANOVI 



 

 

 

2. OCENA STOPNJE/OBSEGA NEKATERIH PRIDOBLJENIH DELOVNIH IZKUŠENJ IN KOMPETENC 
ŠTUDENTA V ČASU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V GOSPODARSKI DRUŽBI/USTANOVI 

(6 – najvišja ocena, 1 – najnižja ocena, 0 – nismo nudili) 

6 5 4 3 2 1 0 ŠTUDENT JE V ČASU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA   

       Pridobil splošne informacije o  gospodarski družbi/ustanovi  

       Spoznal splošne akte in druge predpise v  gospodarski družbi/ustanovi  

       Spoznal  dejavnost in organiziranost enote oziroma gospodarske družbe/ustanove  

       Spoznal delovne procese, njihovo organiziranje in kontrolo v gospodarski družbi/ustanovi  

       Spoznal informacijski sistem, sodobna komunikacijska orodja in sredstva za delo v 
gospodarski družbi/ustanovi 

 

       Sodeloval pri zagotavljanju kakovosti na vseh področjih dela in ravnal v skladu s predpisi 
in z dobrimi poslovnimi običaji 

 

       Spoznal pomen okoljske zakonodaje na organizacijo dela in poslovanje v konkretnem 
delovnem okolju   

 

       Izvajal različna administrativna dela v zvezi z dokumentacijo, s pogodbami in z ostalimi 
dokumenti, potrebnimi za izvedbo logističnih procesov v gospodarski družbi/ustanovi 

 

       Spoznal ekonomske dejavnike, ki vplivajo na izvajanje ukrepov varstva okolja   

       Spoznal strokovno terminologijo iz varstva okolja, varstva narave, urejanja prostora in 
komunale v slovenščini in tujem jeziku 

 

       Povezoval teoretično pridobljena znanja s praktičnimi delovnimi nalogami v podjetju  

       Spoznal in uporabljal okoljske standarde in standarde družbene odgovornosti v delovnem 
okolju ter razumel obveznost izdelave programov in načrtov varstva okolja 

 

       Primerjal splošno veljavne predpise z internimi akti na področju varstva okolja, urejanja 
prostora in graditve objektov  

 

       Spoznal pomen načrtovanja in usmerjanja prostorskega razvoja naselij pri pripravi 
prostorskih aktov, zbiral prostorske podatke in uporabljal geoinformacijske sisteme 

 

       Sodeloval pri pripravi letnih poročil o ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami ter drugih 
poročil 

 

       Spoznal možnost namenske porabe okoljskih dajatev za financiranje okoljskih naložb v 
delovnem okolju  

 

       Evidentiral vire nastanka odpadkov in analiziral njihovo strukturo in lastnosti ter 
energetsko vrednost 

 

       Spoznal strokovne postopke in normativne usmeritve v procesih ravnanja z odpadki  

       Analiziral možnosti za učinkovito rabo vode ter medsebojno odvisnost porabe vode in 
nastanka odpadne vode v delovnem/bivalnem okolju 

 

       Sodeloval pri postopkih in ukrepih s področja sanitarnega inženirstva  

       Analiziral možnosti ponovne uporabe, snovne izrabe, predelave in odstranjevanja 
odpadkov 

 

       Spoznal načrtovanje vzdrževanja javnih prometnih in zelenih površin ter zimske službe, 
konstrukcijo in tehnične elemente prometnih površin in zelenih površin ter vrste 
mehanizacije za delo pri vzdrževanju prometnih in zelenih površin 

 

       Sodeloval pri ugotavljanju energetske učinkovitosti zgradb, objektov in naprav ter 
energetskih procesov 

 

       Spoznal ravnanje z industrijskimi/s komunalnimi odpadnimi vodami v delovnem in/ali 
bivalnem okolju ter lastnosti industrijskih/komunalnih odpadnih voda 

 

       Analiziral količine in vrste različnih vrst odpadkov v delovnem/bivalnem okolju  

       Sodeloval pri pripravi različne dokumentacije in navodil za ravnanje z različnimi vrstami 
odpadkov/kemikalij/odpadnih voda v tehnoloških procesih 
skladiščenja/transporta/uporabe v delovnih procesih v skladu s predpisi varstva pri delu, 
varovanja okolja in z drugimi področnimi akti 

 

       Sodeloval pri organizaciji in izvedbi zbiranja različnih vrst odpadkov  

       Spoznaval sisteme financiranja dejavnosti in projektov s področja varstva okolja in 
komunale  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRIPOMBE/PREDLOGI O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 

(prosimo za komentar o poteku in organizaciji praktičnega izobraževanja, sodelovanju z organizatorjem praktičnega 
izobraževanja v šoli, podajte predloge za izboljšanje praktičnega izobraževanja …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREDLOG OCENE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V GOSPODARSKI DRUŽBI/USTANOVI 
 

Mentorjeva ocena praktičnega izobraževanja študenta v gospodarski družbi/ustanovi (ustrezno obkrožite): 

1 do 5 – 

nezadostno  
6 – zadostno  7 – dobro  8 – prav dobro  9 – prav  dobro  10 – odlično  

 

Ime in priimek mentorja ocenjevalca 
v gospodarski družbi/ustanovi 

 

 

Podpis mentorja ocenjevalca v gospodarski 
družbi/ustanovi 

 

 

Datum:  

 
 Žig gospodarske družbe/ustanove 


