
  
  

 

Kranj, februar 2013 
 
 
Spoštovani delodajalci! 
 
 
Vezano na Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju ZVSI, Ur. l. RS 86/ 2004) in dopisom GZS o 
verifikaciji učnih mest za višje strokovno izobraževanje Vas vljudno vabimo k oddaji vloge za verifikacijo učnih 
mest in vpis v register delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje (v nadaljevanju PRI) študentov v višjem 
strokovnem izobraževanju.  
 
Obrazložitev: 
Na Višji strokovni šoli, ŠC Kranj izobražujemo po programih višjega strokovnega izobraževanja za naziv inženir / 
inženirka mehatronike, inženir / inženirka informatike, inženir / inženirka elektroenergetike, ekonomist / 
ekonomistka, poslovni sekretar / poslovna sekretarka, organizator socialne mreže / organizatorka socialne mreže 
in inženir / inženirka varovanja (novo v študijskem letu 2013/2014).  
Študenti morajo v okviru rednega izobraževanja v šoli opraviti tudi 400 ur PRI v gospodarski družbi, pri 
samostojnem podjetniku posamezniku ali zavodu. PRI predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega 
izobraževanja in praktičnim delom. V procesu partnersko sodelujejo študent, delovna organizacija in višja 
strokovna šola. 
 
Na podlagi ZVSI je za vse delodajalce, ki praktično izobražujejo študente višjih strokovnih šol obvezen postopek 
verifikacije. Pravila in vsebino registracije določa Pravilnik o vsebin in postopku vodenja registra delodajalcev, ki 

izvajajo PRI študentov višjih strokovnih šol (Ur. l. št. 25/08). Za opravljanje verifikacij je pristojna zbornica, ki 
imenuje komisijo ter na podlagi predhodne najave obišče podjetje. Na podlagi zapisnika o pregledu se podjetju, ki 
ustreza predpisanim pogojem, izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev.  
 
Pravne podlage, obrazce, materialne in kadrovske pogoje ter nastavek registra za verifikacije učnih mest za 

višje strokovno izobraževanje so objavljeni na spletnem naslovu GZS: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/izobrazevanje/izobrazevanje_in_javna_pooblastila/verifikacija_studijskih_mest_za
_visje_strokovno_izobrazevanje/, 
 
Vezano na 4. odstavek, 50. člena ZVSI mora biti PRI študentov zagotovljeno za vsa razpisana mesta, kar šola 
dokaže s pogodbo z delodajalci, vpisanimi v razvid pri pristojni zbornici, zato Vas vljudno prosimo, da oddate 

vlogo za verifikacijo in vpis v register. Postopek verifikacije se prične z vložitvijo pisne vloge delodajalca na 
obrazcu 1 ter prilog, ki so navedene na obrazcu.  
 
Zavedamo se, da je to za vas dodatno delo in upamo, da bomo dosedanji proces partnerskega sodelovanja lahko 
nadaljevali v obojestransko korist.  
 
Za vse morebitne dodatne informacije, se lahko obrnete na koordinatorje PRI na VSŠ. 
 
Veliko poslovnih uspehov Vam želimo in Vas z željo pa nadaljnjem dobrem sodelovanju lepo pozdravljamo. 

 
Organizatorji PRI  mag. Lidija Grmek Zupanc, 

  v. d. ravnateljice 
 


