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1. VISOKA ŠOLA ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, matična št.: 

2227452000, davčna št.: SI82482284, ki jo zastopa dekan doc dr. Gašper Gantar (v nadaljevanju: 

VŠPI), 
 

2. Podjetje, v katerem študent/ka opravlja industrijsko prakso: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________ (v nadaljevanju podjetje), 
 

3. Študent/ka: 
__________________________________________, rojen/a______________________________, 

stalno bivališče___________________________________________________________________  
                               

 sklepajo 

 
POGODBO O INDUSTRIJSKI PRAKSI 

 
1. člen 

 

Ta pogodba ureja medsebojno razmerje, pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju 
industrijske prakse v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Sodobno 

proizvodno inženirstvo, ki ga izvaja VŠPI.  
 

2. člen 
 

Pogodbo skleneta pogodbeni stranki za čas industrijske prakse od _______________ do 

_________________(datum), v obsegu _________ ur, v študijskem letu_________________. 
 

3. člen 
Obveznosti VŠPI: 

- pripravi program industrijske prakse, 

- vodi ustrezno dokumentacijo o izvajanju industrijske prakse, 
- študenta/ko pred pričetkom industrijske prakse seznani z navodili in potekom industrijske 

prakse, 
- izvaja svetovanje in nadzor nad izvajanjem industrijske prakse, 

- oceni študentovo uspešnost na industrijski praksi (pri čemer poleg poročila upošteva tudi 

oceno, navedeno v potrdilu o opravljeni industrijski praksi). 
 

4. člen 
 

Obveznosti podjetja, v katerem študent-ka opravlja industrijsko prakso:   
 

- da študentu zagotovi industrijsko prakso, ki ustreza študijskemu programu Sodobno 

proizvodno inženirstvo,  

- da določi mentorja v podjetju _____________________________________(ime in priimek) 
skladno s kriteriji industrijske prakse študentov (imeti mora najmanj visoko strokovno stopnjo 

izobrazbo tehniške smeri), ki tudi oceni uspešnost industrijske prakse,   
- pred začetkom opravljanja industrijske prakse seznani študenta/ko s predpisi o varstvu pri 

delu, z nevarnostmi povezanimi z njegovim delom in mu zagotoviti varen potek dela. 
- zavaruje študente za poškodbe pri delu po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju - ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/06-UPB3 in spremembe). Po 17. členu ZZVZZ je za 

primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, obvezno zavarovanje za študente pri opravljanju 
proizvodnega dela oziroma obvezne prakse,  

- omogoči koordinatorju industrijske prakse na VŠPI opravljanje svetovanja in nadzora nad 
izvajanjem industrijske prakse,   

- po končani industrijski praksi oceni študentovo delo in oceno vpiše na potrdilo o opravljeni 

industrijski praksi,   
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- izpolni anketo o industrijski praksi za mentorja in jo odda na VŠPI.  

 

5. člen 
 

Obveznosti študenta/ke so naslednje: 
 

- redno, vestno in odgovorno opravlja zaupanih nalog, 

- pri delu upošteva navodila mentorja in koordinatorja industrijske prakse na VŠPI, 
- upošteva predpise o varstvu pri delu in uporablja predpisana zaščitna sredstva, 

- varuje poslovno tajnosti izvajalca, 
- vodi ustrezno dokumentacijo, 

- po končani industrijski praksi, v skladu s Pravilnikom o izvajanju industrijske prakse na VŠPI, 
študent/ka na VŠPI v Referatu za študentske zadeve odda: 

1. potrdilo o opravljeni industrijski praksi, 

2. poročilo o industrijski praksi, 
3. anketni vprašalnik o industrijski praksi. 

 
5. člen 

 

Stranki soglašata, da delovna obveznost študenta/ke na industrijski praksi ne bo presegla 8 ur 
dnevno oz. 40 ur tedensko. 

 
6. člen 

 
Pogodba o industrijski praksi se lahko razveže: 

- sporazumno, 

- zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ene od pogodbenih strank. 
 

7. člen 
 

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bodo stranke reševale sporazumno, če do sporazuma ne 

pride, bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju.  
 

8. člen 
 

Pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih prejme en izvod visoka šola, en izvod 

izvajalec in en izvod študent/ka.  
 

Št. pogodbe: ________________     Št. pogodbe:______________ 

Datum:_____________________     Datum:__________________ 

 

Izvajalec industrijske prakse: 

 
______________________ 

 

Študent/ka: 

 
__________________________ 

 

Dekan/ica: 

 
__________________________ 

 


