Na podlagi 18. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Šentilj (MUV, št. 25/17) in Odločbe,
številka ______ z dne ______, ki jo je v postopku javnega razpisa za štipendiranje dijakov in
študentov za šolsko leto 2019/2020 izdala občinska uprava Občine Šentilj,
OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, matična številka:
5884209000, davčna številka: SI 38253283, ki jo zastopa župan mag. Štefan Žvab (v
nadaljevanju: 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 nadaljevanju: štipendist)
skleneta naslednjo

POGODBO O ŠTIPENDIRANJU

1. člen
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendiral dijaka/dijakinjo/študenta/študentko _________, ki
je v šolskem letu 2019/2020 vpisan/a v ______. letnik _____________ (naziv šole/fakultete).
2. člen
Štipendija je enoletna in se podeljuje za šolsko/študijsko leto 2019/2020 za čas od 1. 9. 2019
do 31. 8. 2020 oz. od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
3. člen
Štipendija za šolsko leto 2019/2020 znaša za dijake 15 %, za študente pa 25 % bruto
minimalne plače v Republiki Sloveniji.
4. člen
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendijo izplačeval celotno šolsko leto in jo bo nakazoval
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec, na transakcijski račun štipendista, št.
______________ odprt pri __________(naziv banke).
Štipendije, ki štipendistu pripadajo za leto 2019 se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje
do 31. 12. 2019.

5. člen
Obveznosti štipendista so:
- da redno izpolnjuje šolske oz. študijske obveznosti in na koncu šolskega leta predloži
štipenditorju potrdilo o poteku izobraževanja;
- da brez pisnega soglasja štipenditorja ne spreminja smeri šolanja oz. študija;
- da ne prejema štipendije drugje ali posojila za študij;
- da v celoti vrne izplačano štipendijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
primeru, če iz neopravičenih razlogov ne konča uspešno letnika, oziroma ne nadaljuje
izobraževanja;
- da obvesti štipenditorja o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo in
obveznostmi po tej pogodbi, ki so bistvenega pomena za izvajanje te pogodbe, zlasti
pa:
- o prekinitvi ali koncu izobraževanja,
- spremembi vrste, področja, stopnje izobraževanja,
- sklenitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma začetku opravljanja samostojne
registrirane dejavnosti,
- spremembi stalnega prebivališča,
- nastopu starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
- nezmožnosti napredovanja v višji letnik zaradi neopravljenih
šolskih/študijskih obveznosti,
- o vseh drugih okoliščinah, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje.
Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije,
sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
6. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o
štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
če:
- po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje,
- spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
- navaja neresnične podatke,
- sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
- se zaposli, prične opravljati registrirano dejavnost ali postane lastnik oziroma
solastnik gospodarske družbe.
O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka s sklepom odloči župan.
7. člen
Če bo štipendist zaradi prekinitve ali opustitve izobraževanja, neuspešnega zaključka
izobraževanja oziroma neizpolnitve pogojev za napredovanje v višji letnik dolžan vrniti po tej
pogodbi izplačane zneske štipendije, lahko v primeru obstoja objektivnih razlogov za takšno
stanje (težki socialno-ekonomski pogoji, dalj časa trajajoča bolezen oz. poškodba,
invalidnost, ipd.) zaprosi za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije.
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Vlogo o oprostitvi vračila štipendije obravnava Komisija za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti in oblikuje predlog za odločitev župana, ki o vlogi odloči s sklepom.
8. člen
Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB) nična 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.
Pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe potrjujeta, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni
podan nobeden od zgoraj navedenih razlogov za ničnost pogodbe.
9. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank (in zakonitega zastopnika).
Skrbnik pogodbe s strani štipenditorja je _________________.
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 Mariboru.
Pogodba je sklenjena v 3 izvodih, od katerih prejme en (1) izvod štipendist in dva (2) izvoda
štipenditor.

Številka:
Datum:

Datum:

Štipenditor:
Občina Šentilj
mag. Štefan Žvab, župan

Štipendist:

Zakoniti zastopnik:
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