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EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA 
GORENJSKA CESTA 13, 4240 RADOVLJICA 
 
 
ki jo zastopa ravnateljica Ksenija LIPOVŠČEK 
 
 
in podjetje (zasebnik, družba, šola, organizacija) 
 
naziv podjetja:        «Firma», 
naslov podjetja:        «Sedež_firme», «Kraj», 
ki ga zastopa g./ga.: «Podpisnik» 

 
sklepata naslednjo 
 
 

POGODBO o izvajanju PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA dijakov 
 za šolsko leto 2020/21. Dijak/inja: «Ime» «Priimek», razred 

 
 

1. točka 
Skladno z zakonskimi opredelitvami se podjetje (zasebnik) in šola obvežeta, da bosta izvedla praktično usposabljanje 
(delovno prakso) dijakov za poklic EKONOMSKI/MEDIJSKI TEHNIK v obsegu 152 ur v času 27. 5. - 22. 6. 2022. 
 
 

2. točka 
Podjetje (zasebnik) se obvezuje: 
 da bo v skladu s to pogodbo oz. vzgojno – izobraževalnim programom zagotovil kakovostno in nemoteno izvedbo 

praktičnega usposabljanja (delovne prakse), 
 da bo zagotovil mentorstvo in uvajanje v delo, 
 da bodo praktično usposabljanje (delovno prakso) po tej pogodbi nadzorovali strokovno usposobljeni delavci, 
 da bo dijake seznanil s predpisi za varno delo ter s splošnimi in posebnimi nevarnostmi in ukrepi za varno delo pri 

praktičnem usposabljanju (delovni praksi) in jim nudil ustrezna zaščitna sredstva, 
 da bo delovni čas dijakov pri praktičnem usposabljanju (delovni praksi) v okviru 40 ur tedensko ter v skladu s 

splošnimi predpisi, 
 da bo dijakom v času praktičnega usposabljanja (delovne prakse) nudil topli obrok med delom na enak način kot 

zaposlenim delavcem oz. jim povrne stroške prehrane, če nimajo organizirane prehrane med delom, 
 da bo oceno praktičnega usposabljanja (delovne prakse) vpisal v dijakov dnevnik, 
 da bo dijakom na praktičnem usposabljanju (delovni praksi) izvršil plačilo za opravljeno delo v skladu z zakonom, 
 da bo sledil splošnim smernicam programa praktičnega usposabljanja in pripravil program usposabljanja za 

vsakega dijaka, 
 da bo dijakom zagotovil zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu. 

 
 

3. točka 
Šola kot organizator delovne prakse se obvezuje: 
 da bo dijake napotila na praktično usposabljanje (delovno prakso) v skladu s to pogodbo, 
 da bo štipendista praviloma razporedila na praktično usposabljanje (delovno prakso) v podjetje, ki ga štipendira, 
 da bo pred začetkom praktičnega usposabljanja (delovne prakse) dijake seznanila z namenom praktičnega 

usposabljanja (delovne prakse), 
 da bo v skladu s planom praktičnega usposabljanja (delovne prakse) določila razpored dijakov po podjetjih, 
 da bo pripravila osnovni program praktičnega usposabljanja. 
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4. točka 
Šola in podjetje (zasebnik) bosta od dijakov na praktičnem usposabljanju (delovni praksi) zahtevala: 
 da redno prihajajo na praktično usposabljanje (delovno prakso) in vestno opravljajo svoje delo, 
 da spoštujejo predpise o varnosti pri delu in uporabljajo predpisana zaščitna sredstva, 
 da opravijo celotno predpisano število ur praktičnega usposabljanja (delovne prakse), 
 da ne spreminjajo podjetja opravljanja praktičnega usposabljanja (delovne prakse) brez soglasja organizatorja 

praktičnega usposabljanja (delovne prakse) v šoli, 
 da opravljajo obveznosti po programu praktičnega usposabljanja. 
 
 

5. točka 
Dijaki so v času opravljanja praktičnega usposabljanja (delovne prakse) disciplinsko odgovorni po določilih statuta in 
drugih ustreznih aktih šole, odškodninsko pa po veljavni zakonodaji. 
 
 

6. točka 
Šola ima pravico in dolžnost prerazporediti dijaka na praktično usposabljanje (delovno prakso) v drugo podjetje 
(zasebniku), če ugotovi, da podjetje (zasebnik) ne izvaja praktičnega usposabljanja (delovne prakse) po programu in 
(ali) v nasprotju s to pogodbo in določili zakona. 
 
 

7. točka 
Dijakom na praktičnem usposabljanju (delovni praksi) se izplača nagrada, ki je mesečno objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Dijaki na praktičnem usposabljanju (delovni praksi) imajo pravico do: 
 vseh dodatkov za opravljeno delo, 
 plačila tudi, če prejemajo štipendijo. 
 

8. točka 
To pogodbo podpišejo pooblaščene osebe pogodbenih strank v dveh izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po en 
izvod. 
 

9. točka 
Podjetje (zasebnik) in šola bosta spremembe in dopolnitve te pogodbe reševala sporazumno. Morebitne spore na 
osnovi te pogodbe pa rešuje pristojno sodišče v kraju sedeža šole. 
 
Radovljica, maj 2021 
 
 
PODJETJE (ZASEBNIK)      EGSŠ RADOVLJICA 
         Gorenjska cesta 13 
   Žig        4240 Radovljica 
          
           

Žig 
 
 Podpis                             Ravnateljica 
                   Ksenija LIPOVŠČEK 
                    
 
 


