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PRI 11 - STR 

MERILA ZA PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽE-
VANJA NA OSNOVI DOKAZIL  

v študijskem letu 2022/23 

Za priznavanje praktičnega izobraževanja je potrebno dokumentirano dokazati, da je študent v svoji 
dosedanji poklicni karieri s pridobljenimi izkušnjami izpolnil cilje zadane v katalogu znanj predpisanem 
za PRI.  

Potrebno je dokazati 3 leta delovne dobe na delovnem mestu ustrezne stroke in zahtevnosti. Za do-
kazilo o delovni dobi šteje izpis ZPIZS. Ustreznost delovnega mesta se dokazuje z izpisi iz akta o 
sistematizaciji delovnega mesta ali opis delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi. 

Strokovne kompetence se štejejo na osnovi potrdil o opravljenih dodatnih strokovnih izobraževanjih, 
dokazil o sodelovanju na projektih (izdana s strani poslovnih partnerjev ali nadrejenih v podjetju), 
potrdila o usposobljenosti za notranjega presojevalca kakovosti po sistemu ISO 9000, dokazila o pre-
vajanju tehničnih navodil strojne stroke, navodil o varnostni pri delu, požarni varnosti… 

Dokazila: 
• Delovna doba

o Izpis iz ZPIS (tudi za študentsko delo)
• Ustreznost delovnega mesta

o Izpis iz akta o sistematizaciji delovnih mest
o Pogodba o zaposlitvi
o Pogodba o storitvi (za SP) oz. naročilnica
o Napotnica študentskega servisa

• Strokovne kompetence
o Potrdila o strokovnih izobraževanjih (predstavitve prodajnih inženirjev)
o Certifikati o strokovnih področjih (CAD, CAM)
o Potrdilo o tečaju iz varnosti pri delu
o Potrdilo o tečaju iz požarne varnosti
o Potrdila o sodelovanju na projektih
o Potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca ISO 9001
o Potrdilo o prevajanju tehničnih navodil strojne stroke (COBISS), pogodba, pri-

loga
o Navodila o varnosti pri delu
o Navodila o požarni varnosti

POMEMBNO: 
Dokazila mora podpisati odgovorna oseba podjetja, zavoda, ustanove vpisana v sodni 
register, ki za dokazilo tudi polno kazensko-materialno odgovarja. 
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