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Poklicna in strokovna šola, 
ki jo zastopa  ravnatelj Andrej Pezdirc 

 
in 

 
___________________________________________________________________________ 

 (podjetje, samostojni podjetnik - v nadaljnjem besedilu izvajalec PUD) 
 

ki ga zastopa _____________________________ 
 

skleneta  

                                              
kolektivno P O G O D B O  

o izvajanju praktičnega izobraževanja v šolskem letu ________.  
 

člen 1 
 

Skladno z zakoni in predpisi se izvajalec praktičnega izobraževanja ( v nadaljevanju  
PUD) in šola obvežeta, da bo dijak ___ razreda ___________, opravil  _____ur praktičnega 
izobraževanja v ________ letniku po vzgojno-izobraževalnem programu  ____________.  

 
člen 2 

 
Šola in izvajalec PUD  bosta od dijaka  pri praktičnem izobraževanju zahtevala: 
 da redno prihaja k usposabljanju ter vestno opravlja dela in naloge,  
 da spoštuje delovni red ter predpise o varstvu pri delu, 
 da varuje morebitne poslovne skrivnosti, 
 da sproti piše poročilo (dnevnik) praktičnega izobraževanja, 
 da nadomesti morebitne izostanke v dogovoru z izvajalcem PUD , 
 da se nezgodno zavaruje (zavarovanje šolske mladine). 

 
člen 3 

Šola se obvezuje: 
 da bo pravočasno obvestila izvajalca PUD o datumu prihoda ter številu dijakov, 
 da bo izvajalcu PUD posredovala katalog znanj (učni načrt), 
 da bo dijaka pred  začetkom PUD seznanila z namenom izobraževanja ter njegovimi 

pravicami in obveznostmi v času opravljanja PIZ, 
 da bo dala dijaku navodila za pisanje poročila (dnevnika), 
 da bo preko svojega predstavnika zagotovila svetovanje in kontrolo izvajanja PUD. 
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člen 4 
 

 
Izvajalec PUD  se obvezuje: 
 da bo v skladu s pogodbo in izobraževalnim programom zagotovil kvalitetno in 

nemoteno izvajanje PUD, 
 da bo zagotovil ustrezno delovno okolje, varne delovne pogoje ter nudil predpisana 

zaščitna sredstva, 
 da bo zagotovil mentorje (strokovno usposobljene delavce), ki bodo pripravljali in 

vodili praktični pouk in PUD, 
 da bodo mentorji redno spremljali pisanje poročil ter dijaka na koncu izobraževanja 

ocenili po navodilih šole,  
 da bo omogočil nadomeščanje morebitnih izostankov, 
 da bo delovni čas v skladu s splošnimi predpisi,  
 da bo dijaku zagotovil sorazmerno nagrado v skladu s kolektivno pogodbo za ustrezno 

dejavnost, prehrano med delom in prevoz na delo na enak način kot redno zaposlenim 
delavcem, 

. 
 

člen 5 
 

Dijak je v času opravljanja praktičnega izobraževanja in praktičnega pouka disciplinsko 
odgovoren šoli po šolskih predpisih, odškodninsko in kazensko pa po veljavnih zakonih.  
 

člen 6 
 

Šola ima pravico in dolžnost prerazporediti dijaka k praktičnemu pouku nazaj v šolo, če 
ugotovi, da je rezervirano učno mesto neprimerno, ali če pogodbeni izvajalec PUD ne izvaja 
praktičnega izobraževanja po določilih te pogodbe.  
 

Člen 7 
 
Spremembe in dopolnitve ter morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki 
reševali sporazumno. Če sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje pristojno sodišče v 
Domžalah. 

 
člen 8 

 
Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanja je sestavljena  v dveh enakih izvodih, od 
katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod in je sklenjena, ko jo podpišeta 
odgovorni osebi obeh pogodbenih strank.  
 
_________________, dne____________                                     Domžale, _________________ 
 
Odgovorna oseba izvajalca PUD in PP:   Odgovorna oseba šole: 
                 Andrej Pezdirc, ravnatelj  

  
 

 
žig žig 


