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EVIDENCA OPRAVLJENIH  UR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Priimek in ime študenta:                                                     letnik študija__________ izobraževalni program ____________________ 

 

 
(naslov in sedež gospodarske družbe/zavoda/podjetja) 
 

 

Evidenca praktičnega izobraževanja  
 

 datum št. opr. ur VRSTA OPRAVLJENEGA DELA (kratek opis) 
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Datum zaključka praktičnega izobraževanja: 
 
Podpis študenta: 
 
Podpis mentorja praktičnega izobraževanja: 
 
Ljubljana, _______________                                                 ŽIG PODJETJA      Podpis organizatorja PRI 
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