
VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCA/KO IO, PO OPRAVLJENEM 
PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM PRI DELODAJALCU  

 
 

 
Udeleženec/ka IO ________________________________________________  podajam odgovore  

 
o svojem zadovoljstvu in svoji usposobljenosti za opravljanje PUD pri delodajalcu 
 
__________________________________________________________ (naziv in sedež delodajalca)  

 
v obdobju od  ________________ do ________________ na področju 

 
________________________________________________________ 

(naziv del. mesta/področja). 
 

 
1. Ocenitev splošnega zadovoljstva pri opravljanju PUD!                                                               

 
1-nezadovoljen, 2-manj zadovoljen, 3-delno zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-popolnoma zadovoljen;  
(ustrezno obkroži)  
 
 

2. Če ste izbrali oceno 1 ali 2 navedi razloge! 
□  Nisem bil 

zainteresiran 
□  Delodajalec ni bil 

izbran po moji 
želji 

□  Ni bilo dovolj 
dela   

□  Bilo je preveč 
dela 

□  Niso se ukvarjali 
z mano 

 
Drugo: _________________________________________________________________________ 
 
 
3. Ali ste uspeli sami izbrati delodajalca za izvajanje PUD? 
□  Da, napisal sem 

prošnjo, 
delodajalca nisem 
poznal 

□  Da, napisal sem prošnjo, 
vendar delodajalca poznam 

□  Ne, opravljanje PUD-a mi je priskrbela 
druga oseba: ______________________ 

 
 

4. Navedite velikost delodajalca kjer ste opravljali PUD. 
□  Do 10 zaposlenih □  Do 50 zaposlenih □  Do 100 zaposlenih □  Več kot 100 zaposlenih 
 
 
5. Ali ste se pred odhodom na PUD seznanil z dejavnostjo podjetja v katerem ste opravljali 
PUD?  
□   Da (navedi kje si dobil informacije) 

______________________________________________________________ 
□  Ne 

 
 
6. Ali ste bili pred odhodom na PUD na razgovoru pri delodajalcu? 
□   Da □  Ne 
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7. Ali ste bili pred odhodom na PUD seznanjeni z deli, ki jih boste izvajali? 
□   Da □  Ne 
 
 
8. Ali ste se za delo predhodno kaj pripravljali?  
□   Da (navedi na kakšen način) 

_________________________________ 
□  Ne 

 
 
9. Ali so vam dodelili dela, ki  ustrezajo vašemu izobraževalnemu programu? 
□  Ne  □  Večinoma □  Da 
 
 
10. Ali ste imeli možnosti sodelovanja pri izbiri vrste in zahtevnosti naloge? 
□  Da □  Včasih  □  Ne, nič me niso spraševali 
 
 
11. Ali ste za dodeljene naloge imel dovolj teoretičnih znanj? 
□  Ne  □  Večinoma □  Da 
 
 
12. Pri katerih modulih v času šolanja ste jih pridobili? 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
13. Ali ste imeli za dodeljene naloge dovolj praktičnih znanj? 
□  Ne  □  Večinoma □  Da 
 
 
14. Pri katerih modulih v času šolanja ste si jih pridobil? Navedi tudi, če ste jih pridobili kje 
drugje. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
15. S strani katerih oseb ste prejeli navodila za delo in izpolnitve nalog? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
16. Ali so bila navodila jasna? 
□  Ne  □  Večinoma □  Da 
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17. Kako so vas usposobili za varno delo na delovnem mestu? 
□  Izvedli so tečaj □  Seznanjali so me 

 sproti  
□  Sam sem prebral  

 navodila za varno delo 
□  Niso me, to smo se 

 seznanili že v šoli 
 
18. Ali ste pri svojem delu uporabljali zaščitna sredstva in upoštevali predpise iz varstva pri  
      delu? 
□  Ne, ker jih ne poznam □  Pretežno da □  Da, vedno □  Ni bilo potrebno 

 
 

19. Ali ste samostojno opravljali svoje delo? 
□  Ne, 

potreboval 
sem 
dodatna 
navodila 

□  Ne, ker je bilo delo 
prezahtevno 

□  Ne, ker je bilo 
delo nevarno 

□  Da, ker delo ni  
zahtevalo  
strokovnih znanj 

□  Da, ker sem 
delo obvladal 

 
 
20. Ali ste po vašem mnenju uspešno izvajal dodeljene naloge? 
□  Da, naloge so  

 bile lahke  
□  Da, ker so mi najprej vse 

 razložili in pokazali 
□  Večinoma ne, ker so 

 bile prezahtevne naloge 
 
 
21. Katere osebe so nadzirale vaše delo?  
□  Mentor  □  Vodja oddelka □  Direktor □  Organizator PUD □  Druga oseba (navedi) 

 
 
22. Ali ste prejemali sprotno povratno informacijo o svojem delu? 
□  Ne  □  Večinoma □  Da 

 
 

23. Kako ste reševali morebitne nesporazume in nesoglasja v času PUD? 
□  Pri meni zapletov ni bilo  □  Sam s sodelavci □  Z organizatorjem PUD □  Z mentorjem v podjetju 
 
 
24. Kako bi se ocenili? 

 
Drugo __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

□  Sem 
delaven, 
zanesljiv in 
natančen  

□  Sem delaven, 
vendar prehiter 
in delam napake 

□  Če ne znam, 
sam poiščem 
informacije 

□  Naredil bi več, 
če bi mi 
pokazali kako 
naj delam 

□  Če ne znam, čakam 
na pomoč 
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25. Koliko novih znanj ste pridobil pri izbranem delodajalcu? 
□  Veliko, zelo so si 
    prizadevali   

□  Srednje, imel 
sem ves čas 
enako delo  

□  Malo, niso bili 
zainteresirani 

□  Malo, nisem 
bil 
zainteresiran 

□  Malo, ker sem 
vse znal 

 
 
26. Ali ste prejeli nagrado za svoje delo?  
□  Da, po določilih  
    pogodbe 

□  Da, manj kot določa 
pogodba 

□  Da, več kot določa 
pogodba 

□  Ne  

□  Ostale nagrade (navedite): _________________ 
□  Sem redno zaposlen____________________________________ 

 
 

27. Ali menite, da obstajajo možnosti zaposlitve pri tem delodajalcu po končanem  
      izobraževanju? 
□  Da  □  Ne  □  Da, če bo dovolj dela □  Da, smo se že dogovarjali 
 
 
28. Povedal bi še … (ugotovitve in komentar glede izvedbe PUD): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
29. Katera znanja in veščine ste še posebej pogrešali in predlagate, da jih vključimo v 
strokovne module? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Kraj in datum:       Podpis udeleženca/ke izobraževanja 
odraslih: 
 
________________________________   ____________________________ 


