
 

Med izvajalcem                                                                        in  praktikantom**          moški             ženska 

Naziv izvajalca           …………………... 
 Ime, priimek …………………………... 

Kraj ………….…………………... 
 Kraj  …….………………………... 

Poštna št., pošta ……..…………………... 
 Poštna št., pošta …………..……………... 

Regija  …...… ……………………... 
 Datum rojstva  ………...       Kraj   …………. 

Tel./fax./e-mail  ……………  …………... 
 Državljanstvo ……...…….    Tel.   …………. 

Mentor  prakse:     ………        ..……     … 

                                                          (Ime in priimek) 

 Kraj usposabljanja:  …….  .……………... 

Podpisano pogodbo pred pričetkom izvajanja potrdi UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 

 

 

A.Čas prakse 

     Praksa se bo začela dne __________________________ in zaključila dne __________________________ 

 

B. Poskusna doba  

     Poskusna doba bo trajala … dni. Med poskusno dobo lahko pogodbeno razmerje, brez upoštevanja  

     roka in brez navedbe utemeljitve, preneha. Slediti mora pisna odpoved. 

 

C. Nadomestilo 

      Praktikant prejme nadomestilo za opravljeno delo ______________ bruto, ki se realizira najkasneje v  

      … dneh po zadnjem delovnem dnevu na TRR: …………………………………………………………….... 

 

D. Dnevni delovni čas in dopust 

      Redni čas usposabljanja je        Ponedeljek - petek _________ ur, sobota - nedelja ___________ ur dnevno. 

 

      Izvajalec dodeli praktikantu dopust v skupnem obsegu __________________ dni. 

 

E. Pogoji prakse 

     Na hrbtni strani so opisani predlagani pogoji pogodbe in dogovori. 

 

F. Ostali dogovori 

 

   ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kraj ____________________________________                     Datum __________________________________ 

 

 

Izvajalec  (podpis): ________________________                     Praktikant (podpis) ________________________ 

 

 

 

 

  

Vstopna opomba: 

                                                                              Št. _______________________________ 

ta pogodba je priloga  

sklenjeni krovni pogodbi 

s ………. iz dne ……. ____________________________________ 

       Datum                 Podpis              Sigla 

 

 

P o god ba  o  p r ak t i čn e m u s p osa b l j a n ju  
 

Vrsta dejavnosti  (7. in 11. čl. PISP* )   

 

.                                                                                                                                                                            .   
_______________________________________________________________________________________ 
Strokovno področje/smer/poudarek/ 

  

 

  

 

 

Vstopni žig 

UMFKBV 

Legenda:     * Pravilnik o izvajanju strokovnega praktikuma in projektnega dela na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru            ** študentom 



Ad. E. Pogoji prakse 

 

1. Namen pogodbe. Praktikant bo za posredovanje izkušenj in praktičnih veščin na praksi osebno polno sodeloval. 

Pogodbeno razmerje o praktičnem usposabljanju sicer ne bo utemeljeno. Praktikanti lahko ob pomoči fakultete 

ali samostojno poiščejo prakso pri izvajalcih, s katerimi ima fakulteta sklenjeno krovno pogodbo v skladu s 

PISP. 

 

2. Navedba kraja usposabljanja je obvezna. 

a) V okviru možnosti izvajalca praktikant v  točki F. Ostali dogovori, kratko navede plan usposabljanja in 

pomembne strokovne izkušnje in praktične veščine, ki jih lahko pridobi. 

b) Za izvedbo prakse in pripravo dnevnika prakse je potrebno določiti termine, da bi bili zavarovani poslovni 

interesi izvajalca. Izvajalec po opravljeni praksi praktikantu dnevnik prakse potrdi. 

c) Praktikant najkasneje v treh dneh po sklenitvi tega aneksa, osebno (ali s priporočeno pošiljko po pošti) dostavi 

en izvod potrjene te pogodbe o praktičnem usposabljanju organizatorju prakse na fakulteti. 

d) Praktikant nastopi prakso le v soglasju s komisijo za prakso na fakulteti in seznanjenost s sklenjeno Krovno 

pogodbo o izvajanju prakse z izvajalcem in s pravili prakse pred začetkom prakse pisno potrdi. 

 

3. Praktikant je dolžan držati se s to pogodbo dogovorjenih okvirov izvajanja prakse, zlasti ko se: 

a) obseg ciljev pomembno povečuje, 

b) zožuje plan usposabljanja in odpisujejo delovne naloge, 

c) pojavijo nedogovorjeni mentorji (ali s strani mentorja pooblaščeni drugi delavci), 

d) uveljavljeni red, zlasti delovni red, red varnosti pri delu, varovanje osebnih podatkov in skrbno ravnanje 

izvajalca bistveno odmikajo od pričakovanj, 

e) dolžina dnevnega delovnega časa bistveno podaljšuje. (Izostanke od dela nemudoma sporočiti; pri nezmožnosti 

za delo zaradi bolezni, najkasneje v treh dneh predložiti potrdilo zdravnika.) 

 

4. Zavarovanje 

a) Praktikant je med prakso socialno obvezno zavarovan za primer nezgode pri delu. 

b) Praktikant se prosto nezgodno ipd. zavaruje pri komercialni zavarovalnici. 

c) Na zahtevo mentorja/inštruktorja na praksi mora praktikant skleniti zavarovanje odgovornosti in prilagoditi čas 

in vsebino prakse v pogodbi. 

 

5. Razveza te pogodbe 

a) v pomembni zadevi brez roka (glej tudi člen 23 PISP), 

b) v opustitvi nalog ali spremembi ciljev z rokom 2 dni. 

c) Razveza se izvede s pisnim enostranskim pojasnilom oškodovanega pogodbenega partnerja. 

 

Organizatorja prakse je potrebno o razvezi nemudoma obvestiti. 

Pri razvezanih pogodbah ni zahtev za nadomestilo. 

 

6. Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejmeta po izvod pogodbeni stranki in en izvod 

fakulteta. 

 

7. Zaključek pogodbe 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Potrdilo mentorja: 

 

Obveznosti praktikanta so izpolnjene z oceno: 

 

        Opravil     -    ni opravil 

 

Praktikant je imel ____ dni dopusta. 

 

Praktikant je bil med izvajanjem prakse  _____dni na bolniški. 

 

 

Kraj in datum: _______________________________ 

 

      

    Podpis praktikanta:                                                                                                  Podpis mentorja: 


