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POGODBA O IZOBRAŽEVANJU
številka:
ki

jo

.

sklenejo

,

IZVAJALEC:

,

KI GA/JO ZASTOPA

UDELEŽENEC/KA IZOBRAŽEVANJA:
ime in priimek:

_________________________________________

naslov:

______________________________________ _ _

datum rojstva:

_________________________________________

telefon:

_________________________________________

in
NAROČNIK/CA IZOBRAŽEVANJA:
ime in priimek:

_________________________________________

naslov:

___________________________ ______________

telefon:

___________________________ _____ __ ______

OZ. PRAVNA OSEBA:
ime:

________________________________________

naslov:

____________________________________ _ __

telefon:

______________________________ _______ __

S to pogodbo se ureja vpis v

izobraževalni program

,

. letnik, šolsko leto

____.

Vpisani program izobraževanja obsega:
a. organizirane oblike izobraževalnega dela po predmetniku za vpisani letnik,
enkratno ocenjevanje znanja pri predmetih vpisanega letnika.
b. organizirane oblike izobraževalnega dela iz naslednjih programskih enot:
____________________________________________________________________________________ ,
c. konzultacije in opravljanje izpitov iz posameznih predmetov, pri čemer se stroški posameznega izpita plačajo ob prijavi
na izpit.
_____________________________________________________________________________________ .
(ustrezno označite)
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1. člen

Stroški vpisanega programa znašajo

__________________ EUR .
2. člen

Naročnik izobraževanja se zavezuje, da bo stroške, definirane v 1. členu te pogodbe, poravnal (obkrožite ustrezno):
a. v enkratnem znesku
b. v več obrokih, tako da plača ob vpisu vpisnino oz. prvi obrok v višini
preostanek pa, na podlagi izstavljenega računa, v
Obroki zapadejo v naslednjih terminih:

EUR,

zaporednih obrokih .
drugi obrok,
tretji obrok,
četrti obrok,
peti obrok,

___eur,
___eur,
___eur,
___eur,

__,
__,
__,
__.

Pri obročnem odplačevanja se cena posameznega obroka revalorizira v skladu z indeksom rasti drobnoprodajnih cen.

c. tako, da plača pri vpisu vpisnino v višini

____________ EUR, ceno posameznih izpitov, ki se plačujejo

sprotno, po tekočem ceniku ob prijavi na izpit.
3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo :
skrbel za strokovno vodenje in izvajanje programa izobraževanja,
organiziral predavanja po predpisanem predmetniku programa v sporazumno dogovorjenem obsegu ur,
izobraževalni proces izvedel strokovno,
v času uradnih ur posredoval udeležencem vse dodatne informacije in pojasnila,
zagotovil
izpitnih rokov za vse programske enote vpisanega programa,
izdal ustrezna potrdila v zvezi z izobraževanjem, katerih veljavnost je usklajena s termini obročnega odplačevanja
stroškov izobraževanja,
po končanem izobraževanju, v skladu z zakonom, izdal ustrezna dokazila.
Udeleženec/ka se obvezuje:
da bo redno opravljal/a obveznosti, določene z osebnim izobraževalnim načrtom,
z disciplino in upoštevanjem hišnega reda prispeval/a h kvaliteti izobraževalnega dela,
razvijal/a dobre medsebojne odnose in skrbel/a, da se inventar in oprema uporabljenih prostorov ne poškodujeta,
upošteval/a izpitni red (v primeru kršitev bodo zoper kršitelja uvedene sankcije v skladu s pravili šole, ki jih sprejme
andragoški zbor).
Naročnik/ca se obvezuje:
da bo redno plačeval dogovorjene stroške izobraževanja,
da bo v primeru, če udeleženec/ka iz utemeljenega razloga ne bi mogel nadaljevati izobraževanja, le tega izpisal in
poravnal vse terjatve do datuma izpisa,
da bo poravnal zamudne obresti po zakonu za vsa nepravočasno izvršena plačila.
4. člen

Naročnik/ca izobraževanja ima pravico vpogleda v redno delo in opravljanje tekočih obvez udeleženca/ke.
Udeleženec/ka konča tekoči letnik oz. program, po katerem se izobražuje, ko uspešno opravi z zakonom določene obveznosti za program.
V primeru, da naročnik/ca ne poravna pravočasno obveznosti, ki so določene s to pogodbo, udeležencu/ki prenehajo vse pravice iz
pogodbe. Ponovno jih pridobi, ko so obveznosti poravnane.
Pogodba je sklenjena v treh izvodih, od katerih po en izvod prejmejo izvajalec, naročnik/ca in udeleženec/ka.
5. člen

Na podlagi 9. in 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) udeleženec/ka dovoljuje, da se vodijo osebni
podatki, ki se lahko posredujejo za statistične namene, za izvajanje statističnih raziskav, ki jih opravlja Statistični urad RS, za
potrebe Ministrstva za šolstvo in šport ter za druge potrebe in namene, ki jih predpisuje zakon.
6. člen

Vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno.
V primeru, da do dogovora ne pride, rešuje spore v zvezi s to medsebojno pogodbo pristojno sodišče.

IZVAJALEC:
Kraj:

UDELEŽENEC:
, datum:

.

NAROČNIK:

