POGODBA O IZOBRAŽEVANJU
št. pogodbe: ______________

ki jo skleneta:
Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, matična št.: 5051959000, DŠ: 68719906, kot
izvajalec, ki ga zastopa direktorica mag. Kristina Udovič Kocjančič (v nadaljevanju izvajalec)
in
____________, kot udeleženec izobraževanja in kot plačnik, rojen ____________, stanujoč
_______________________________ , davčna številka _______________, EMŠO _____________,
tel.: _________________, elektronski naslov: _____________________.
(v nadaljevanju besedilu: udeleženec izobraževanja ali plačnik)

Izpolnijo samo zakoniti zastopniki mladoletnih oseb:

Ime in priimek, naslov zakonitega zastopnika
v naslednji vsebini:
I.
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o izobraževanju udeleženca za ____ . letnik po
izobraževalnem programu __________________________.

II.
Udeleženec pridobi po vseh opravljenih obveznostih po izobraževalnemu programu spričevalo kot
javno listino.

III.
Udeleženec izobraževanja se zaveže, da bo:






dosledno upošteval hišni red, požarni red, pravila o varnosti pri delu (nosil bo morebitno
potrebno zaščitno opremo v skladu z navodili izvajalca izobraževanja),
dosledno upošteval veljavna pravila šolskega reda, določena s strani izvajalca,
spoštoval pravice drugih in se spoštljivo vedel do drugih udeležencev izobraževanja,
predavateljev in drugih delavcev zavoda,
redno plačeval dogovorjeno višino stroškov,
najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe sporočil spremembo bivališča (stalnega
oziroma začasnega) ali drugih osebnih podatkov navedenih v tej pogodbi,





pravočasno pisno sporočil morebitno prekinitev izobraževanja, daljše odsotnosti ali podal
vlogo za morebitno željo, da se mu odobri mirovanje statusa (velja za udeležence srednjih
šol) in podobno,
upošteval splošne pogoje izobraževanja, ki so dostopni na e-indeksu, spletni strani zavoda in
v prostorih zavoda in je seznanjen z njimi.
IV.

Udeleženec izobraževanja s podpisom te pogodbe potrjujem, da sem seznanjen, da Ljudska univerza
Koper v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, zbira, obdeluje in hrani moje
(oziroma otrokove) osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega programa, za
namen izvedbe te pogodbe, vodenja evidenc in statistične obdelave, izdelave dokumentov in
poročanje pristojnemu ministrstvu oziroma drugim nadzornim organom.

V.
Udeleženec se zaveže, da bo naloge pri praktičnem pouku opravljal po navodilih neposrednega
izvajalca posameznega predmeta in uporabljal potrebna zaščitna sredstva in opremo.

VI.
Stroški celoletnega izobraževanja (letnik) po tej pogodbi znašajo v šolskem letu ___________ ,
________________EUR.
Izvajalec v okviru plačila iz prejšnjega odstavka zagotavlja:





izvedbo predavanj in vaj po urniku (v primeru plačanega predavanja),
opravljanje rednih in izrednih izpitnih rokov, določenih z izobraževalnim programom,
literaturo, potrebno za izvedbo izobraževalnega programa,
konzultacije s profesorjem po razporedu.

Udeleženec dodatno plača vsako ponovno opravljanja izpita oziroma naknadno ugotovljen potreben
diferencialni izpit po ceni v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom izvajalca ob opravljanju izpita, ki
je objavljen v prostorih Ljudske univerze Koper oziroma na spletni strani izvajalca in je sestavni del te
pogodbe (v nadaljnjem besedilu: veljavni cenik izvajalca). Prav tako mora udeleženec ponovno vplačati
izpit, če v enem koledarskem letu od vplačila ni pristopil k izpitu, popravnemu izpitu ali v primeru
nepravočasne odjave od izpita.
V kolikor udeleženec po sklenitvi te pogodbe z ustrezno listino izkaže, da ima opravljen izpit iz
posameznega predmeta, ki je vključen v program za katerega je sklenil to pogodbo, mu izvajalec v roku
30 dni od predložitve ustreznega dokazila izpit prizna.
Zaključni izpit ter poklicna matura nista všteti v stroške izobraževanja.

VII.
Stroške izobraževanja po tej pogodbi bo plačnik plačal:
a) v enkratnem znesku ob vpisu
b) v _________ zaporednih mesečnih obrokih.

Če plačnik ne plača dolga niti po pisnem opominu izvajalca, plača zakonite zamudne obresti za vsak
zapadli obrok od dneva zapadlosti do dneva plačila.
O morebitni spremembi stroškov izobraževanja se stranke te pogodbe dogovorijo z aneksom k tej
pogodbi.

VIII.
Udeleženec izobraževanja je dolžan poravnati stroške izobraževanja, kot so opredeljeni na računu.
V primeru zamude plačila dveh zaporednih obrokov udeleženec izobraževanja izgubi pravico udeležbe
na izpitih, prav tako pa ne more pristopiti k poklicni maturi in zaključnemu izpitu.
V primeru, da plačnik kljub opominu izvajalca ne plača celotnega zneska dolga v dogovorjenem roku,
izvajalec preda terjatev odvetniški pisarni, ki plačniku na njegove stroške še enkrat pošlje poziv za
plačilo dolga in v primeru neuspešnosti poziva vloži predlog za izvršbo. V tem primeru je plačnik dolžan
plačati poleg celotnega zapadlega zneska dolga in zamudnih obresti za zapadle zneske od dneva
zapadlosti do plačil tudi odvetniške stroške za poziv in za izvršbo v skladu z odvetniško tarifo.

IX.
Udeleženec lahko z izpisom izobraževanje prekine. V tem primeru mora poslati izvajalcu lastnoročno
podpisano izpisnico iz programa (obrazec 1,78), za katerega je sklenil to pogodbo. Izpis se bo štel od
dneva, ko izvajalec prejme navedeno pisno izjavo udeleženca. V tem primeru je plačnik dolžan plačati
zapadle obroke do dneva, ko izvajalec prejme navedeno pisno izjavo udeleženca.
V primeru, da udeleženec preneha z izobraževanjem brez izpisa v skladu s prejšnjim odstavkom, se
udeleženec izobraževanja oziroma plačnik zaveže poravnati vse stroške izobraževanja, ki so določeni
po tej pogodbi o izobraževanju za tekoče šolsko leto.

X.
V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti s sporazumom, je pristojno sodišče v Kopru.
XI.
Pogodba se sklepa za čas od ______________ do _______________.
XII.
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme plačnik en izvod, izvajalec pa drugega.

V Kopru, dne ______________
Direktorica:

Udeleženec izobraževanja:

mag. Kristina Udovič Kocjančič

_______________________________

Po pooblastilu direktorja:
Podpis staršev /zakonitega zastopnika:

