VZOREC
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, matična številka 5883288000,
davčna številka SI48768111, ki jo zastopa župan mag. Gregor MACEDONI (v nadaljnjem
besedilu: štipenditor)
in
Ime in priimek štipendista, naslov prebivališča (naziv ulice, kraj, poštna številka), EMŠO:
_______________, davčna številka: _____________, ki ga/jo zastopa zakoniti/-a zastopnik/ca __________, naslov prebivališča ____________ (naziv ulice, kraj, poštna številka),
EMŠO: ________________, davčna številka: _______________ (v nadaljnjem besedilu:
štipendist/-ka)
skleneta
POGODBO O ŠTIPENDIRANJU
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je štipenditor na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih
pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 36/2016) objavil Javni razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih
denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo
mesto za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 (DUL, št. ____________),
- je bila štipendistu/-ki z odločbo št. __________, z dne ________ dodeljena izredna
štipendija Mestne občine Novo mesto,
- pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve medsebojnih razmerij v
zvezi s štipendiranjem.
2. člen
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendiral štipendista/-ko v času rednega študija po
študijskem programu ________________________________
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je štipendist/-ka v šolskem/študijskem letu 2017/2018
vpisana v _______letnik _________________ po srednješolskem/študijskem programu
_________________________________ (naziv šole/fakultete/univerze) .
3. člen
Izredna štipendija Mestne občine Novo mesto za čas študija znaša __________ EUR
mesečno.
4. člen
Štipenditor se zavezuje, da bo izredno štipendijo izplačeval celotno šolsko/študijsko obdobje
iz 1. odstavka 2. člena te pogodbe in jo bo nakazoval najkasneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec, na transakcijski račun štipendista/-ke št. __________ odprt pri _____ (naziv banke).
Štipendistu/-ki pripada štipendija od ____________ do konca šolskega/študijskega obdobja
iz 1. odstavka 2. člena te pogodbe. Za mesec ________ 2017 in _________ 2017 bo
štipendija izplačana do 31. 12. 2017 v enkratnem znesku.
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Sredstva za proračunski leti 2017 in 2018 so zagotovljena na proračunski postavki
03098004 – Štipendije. Za prihodnja leta po rednem študijskem/srednješolskem programu iz
1. odstavka 2. člena te pogodbe se štipenditor zavezuje zagotoviti sredstva v proračunu.
Štipenditor si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja proračunskih sredstev višino
štipendije tekom štipendiranja zniža ali jo v celoti ukine. O tem je dolžan pisno seznaniti
štipendistko.
5. člen
Štipendist/-ka se obvezuje, da bo:
- vsako leto, ko prejema štipendijo, v roku 15 dni po zaključku študijskega leta dostavil/-a
dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja in dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega
šolskega/študijskega leta,
- na dokumentih, ki nastajajo v okviru šolanja/študija (npr. objave člankov), in v
življenjepisu, navedel/-a, da je študij sofinancirala Mestna občina Novo mesto, v primeru
obsežnejših dokumentov, ki so vezani v trde platnice, kot je npr. diplomska naloga, bo
omembo sofinanciranja vključil/-a v poglavje zahvale,
- v posameznem zaključenem šolskem/študijskem letu dosegel/-a povprečno oceno vseh
opravljenih izpitov najmanj 8,
- vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije sporočil/-a štipenditorju v roku 15
dni od nastanka razloga.
Če štipendist/-ka ne bo izpolnila obveznosti iz 1. odstavka tega člena, je dolžan/-na vrniti
prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
prejema štipendije do vračila.
6. člen
Štipendist/-ka izgubi pravico do štipendije, če:
- po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije preneha z izobraževanjem,
- ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik po mirovanju štipendijskega razmerja,
- spremeni smer šolanja/študija brez soglasja štipenditorja,
- navaja neresnične podatke,
- se zaposli, se vpiše v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, prične opravljati registrirano dejavnost ali postane lastnik/-ca oziroma
solastnik/-ca gospodarske družbe.
Če štipendist/-ka izgubi pravico do štipendije zaradi razlogov, navedenih v 1. odstavku tega
člena, mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema štipendije do vračila.
7. člen
Če štipendist/-ka preneha z izobraževanjem, ga neuspešno zaključi, ga opusti ali ne izpolni
pogojev za napredovanje v višji letnik po mirovanju štipendijskega razmerja, se jo na
njegovo/njeno prošnjo zaradi objektivnih razlogov (bolezen, poškodba, invalidnost, socialna
ogroženost), lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije, v skladu z določbami Pravilnika
o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje
perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto.
Štipendist/-ka je dolžan/-na štipenditorju podati pisno prošnjo za oprostitev vračila štipendije.
8. člen
Štipendijsko razmerje miruje, če štipendist/-ka:
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- ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega
izobraževalnega programa na isti ravni izobraževanja, za katerega je pridobil/-a
štipendijo ali
- izgubi status dijaka ali študenta.
Štipendija se štipendistu/-ki v času mirovanja ne izplačuje.
Mirovanje lahko traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi zanj in ne več kot eno leto v
nepretrganem trajanju na posamezni ravni izobraževanja, za katerega je štipendist/-ka
pridobil/-a pravico do štipendije, vendar skupno ne več kot dve študijski leti.
9. člen
Skrbnik pogodbe s strani Mestne občine Novo mesto je Andreja Češarek, tel. št.
07/39 39 324, e-pošta: andreja.cesarek@novomesto.si.
10. člen
Spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne
bo mogoče rešiti sporazumno, je za njegovo reševanje pristojno sodišče v Novem mestu.
11. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
12. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določbe Pravilnika o
podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim
posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/2016).
Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank.
Pogodba je sklenjena v 3 izvodih, od katerih prejme 1 izvod štipendist/-ka, 2 izvoda
štipenditor.
Številka:
Datum:

Datum:
Štipendist/-ka:

Štipenditor:
Mestna občina Novo mesto
mag. Gregor MACEDONI
župan
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