Ljudska univerza Koper - Università popolare Capodistria, Cankarjeva 33, Koper, ki jo zastopa direktorica mag. Kristina
Udovič Kocjančič, Davčna št.: SI68719906, Matična štev.: 5051959000 ( v nadaljevanju: izvajalec izpita)
in
Kandidat/ka:
Ime in priimek: ____________________ Naslov: ______________________ Davčna številka:_ _____________________
Izpit iz znanja italijanščine na osnovni/višji ravni Izpitni rok: ___________________________
Dogovor o brezplačnem opravljanju izpita iz znanja italijanščine na osnovni/višji ravni
1. člen
Izvajalec izpita in kandidat/ka uvodoma ugotavljata, da je kandidat/ka oddal/a prijavo na izpit ter da so izpolnjeni pogoji
za brezplačno opravljanje izpita v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.
2. člen
Organizacija, pristojna za izvedbo izpita in izdajo listin, je Državni izpitni center-Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana.
Ljudska univerza Koper je pooblaščeni zunanji izvajalec izpitov. Izvajalec izpita je dolžan omogočiti kandidatu/ki opravljanje
izpita v skladu s Pravili o izpitih iz tujih jezikov za kandidate.
3. člen
Kandidat/ka izjavlja, da je izrecno opozorjen/a in seznanjen/a:
- s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz Pravil o izpitih iz tujih jezikov za kandidate.
- da sredstva za opravljanje izpita na podlagi dejanske udeležbe na izpitu zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
- da kandidat/ka udeležbo dokazuje s podpisom na listi prisotnosti, ki jo potrdi izvajalec izpita.
- da se izpita lahko brezplačno udeleži samo enkrat in izključno v razpisanem izpitnem roku.
- da se ima pravico pravočasno odjaviti pri izvajalcu izpita v roku, opredeljenem v 4. členu tega dogovora, izgubi pa pravico
do brezplačnega opravljanja izpita v nadaljnjih izpitnih rokih.
- da mora v primeru prepozne odjave ali če se izpita ne udeleži, povrniti stroške, ki jih pristojna organizacija zaračuna
izvajalcu izpita.
4. člen
Kandidat/ka je seznanjen/a in se izrecno strinja, da bo izvajalka izpitov v primerih iz 5. in 6. alineje 3. člena tega dogovora
kandidatu/ki zaračunala naslednje stroške:
- odjava brez dokazil najkasneje 10 delovnih dni pred izpitnim rokom – ni stroškov.
- odjava z ustreznimi dokazili najkasneje osem dni po datumu pisnega izpita: 30% cene izpita – 36,00€ z 22% DDV.
- brez odjave - 100% stroškov izpita – 120,00 € z vključenim 22% DDV.
5. člen
Kandidat/ka mora na poziv izvajalca izpita stroške iz 2. oz. 3. alineje 4. člena poravnati v roku 14 dni po prejemu poziva, v
primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ne bo izvršbe.
6. člen
Ta dogovor je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) izvodih, od katerega prejme vsaka stran po en izvod.
V Kopru, ___________________
Podpis kandidata/kandidatke:
_________________________

V Kopru, __________________
Žig

Direktorica,
mag. Kristina Udovič Kocjančič
_________________________

