Na podlagi 40. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03), 11. člena Pravil o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Ur. l. RS, št. 45/02, 54/02 in 59/03) (v
nadaljevanju: SPP), tretjega javnega razpisa Ad future za »Štipendije za podiplomski študij tujih
državljanov v Sloveniji v študijskem letu 2003/2004« (Ur. l. RS, št. 59/03, v nadaljevanju: Tretji
javni razpis) ter Odločbe o podelitvi štipendije št. ________ z dne ________
Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad, Kotnikova 34,
Ljubljana, Slovenija, davčna številka 77009444, ki jo zastopa direktorica dr. Lidija Honzak, (v
nadaljevanju štipenditor)
in
priimek ime, EMŠO __________, naslov stalnega bivališča _______________, ki ga po
pooblastilu zastopa ____________ (v nadaljevanju: štipendist)
skleneta
Pogodbo o štipendiranju št. 2004/_________

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je štipendist pridobil pravico do štipendije na podlagi Tretjega
javnega razpisa z odločbo št. _________ z dne ___________ za enoletni magistrski študij,
študijski program program v slovenščini / program v angleščini, na _________________.
Štipendijo je štipendist pridobil za šolnino v višini 100% zneska šolnine, vendar največ do skupne
letne višine 800.000,00 SIT.
Prvo leto štipendiranja je študijsko leto 2003/2004, ki se začne 1. oktobra 2004, v katerem je
štipendist vpisan v _____. letnik. Predviden datum zaključka študija je ___________.
2. člen
Šolnino štipenditor nakaže neposredno izobraževalni instituciji v skladu z 12. členom SPP.
3. člen
Pogodba se izvršuje za eno študijsko leto. Štipendistu pripada pravica do štipendije za ves čas
študija, pri čemer mora štipendist vsako študijsko leto dokazati, da izpolnjuje pogoje za
nadaljevanje študija ter po merilu "študijski uspeh" v tekočem študijskem letu dosega najmanj 80%
točk, pridobljenih po tem merilu v izbirnem postopku.
Če štipendist noče ali ne more dokazati, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ali če je
mogoče na to dejstvo sklepati iz drugih okoliščin, štipenditor lahko prekine nadaljnje štipendiranje.
Po merilu "študijski uspeh" je štipendist dosegel _________ točk, tako je pogoj za nadaljevanje
štipendijskega razmerja vsaj ____________ točk.
Če štipendist po študijskem programu ni ocenjevan s številčnimi ocenami oz. sploh ni ocenjevan,
štipenditor presoja o podaljšanju pravice do štipendije za naslednje študijsko leto na podlagi
predloženih dokazil o napredovanju.
4. člen
Štipendist, ki ne izpolni pogojev iz 1. odstavka 3. člena, izgubi pravico do štipendije za naslednji
letnik in v tem študijskem letu mu štipendijsko razmerje miruje. Če se ugotovi, da po preteku tega
študijskega leta štipendist ponovno izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja, se mu odobri
štipendija, vendar za čas mirovanja štipendijskega razmerja do štipendije ni upravičen. Če po letu
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mirovanja štipendist še vedno ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje štipendiranja, se mu pravica
do štipendije odvzame zaradi krivdnih razlogov na strani štipendista.
Če štipendist iz upravičenih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje študija oziroma ga ne
nadaljuje, mu štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za
prekinitev, vendar skupaj ne več kot 3 leta.
Štipendist lahko kadarkoli med študijem predloži dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev za
štipendijo.
5. člen
Štipenditor bo izdal ugotovitveno odločbo o:
− izpolnitvi pogojev za nadaljnje štipendiranje,
− mirovanju ali prenehanju mirovanja,
− izgubi pravice do štipendije,
− drugih bistvenih spremembah pogodbenih pravic in obveznosti.
Odločba postane izvršljiva z vročitvijo po določilih zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Štipendist se zavezuje:
− da bo v celoti in redno izpolnjeval vse svoje študijske obveznosti, ki mu zagotavljajo
napredovanje v naslednji letnik in uspešno zaključil študij v roku iz 3. odstavka 1. člena te
pogodbe ;
− da bo štipenditorja v roku 8 dni glede na 3. odstavek 5. člena SPP obveščal o vsaki
spremembi stanja (spremembe v študijskem sistemu ali programu, pridobitev drugih virov
financiranja, dolgotrajna bolezen, sprememba bivališča, pooblaščene osebe, bančnega računa
in drugo) v zvezi s štipendijskim razmerjem in obveznostmi po tej pogodbi, ki so bistvenega
pomena za izvajanje te pogodbe;
− da brez predhodnega soglasja štipenditorja ne bo spreminjal smeri študija;
− da bo skrbel za točnost in ažurnost vseh podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje
sredstev štipendije svojih kontaktnih podatkov ter drugih informacij;
− da bo takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v 8 dneh po zaključku tekočega študijskega
leta predložil dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija in sicer:
a) podatkovni obrazec za podaljšanje štipendijskega razmerja,
b) potrdilo institucije o vpisu v višji letnik študija v naslednjem študijskem letu,
c) potrdilo o opravljenih obveznostih iz tekočega študijskega leta, v katerem so navedeni vsi
predmeti in druge študijske obveznosti (seminarske naloge in podobno) z doseženimi
ocenami;
− Štipendist je dolžan v 8 dneh po zaključku zadnjega študijskega leta predložiti potrdilo o
zaključku študija.
7. člen
Štipenditor lahko razdre to pogodbo, če štipendist iz krivdnih razlogov oziroma po svoji volji:
− prekine študij oziroma se izpiše ali spremeni študij brez soglasja štipenditorja;
− če štipendijo nenamensko porabi;
− če v roku 8 dni štipenditorja ne obvesti o vsaki spremembi stanja v zvezi s štipendijskim
razmerjem in obveznostmi po tej pogodbi, ki so bistvenega pomena za njeno izvajanje;
− po izteku mirovanja ne predloži ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje
štipendijskega razmerja;
− ne izpolnjuje drugih pogodbenih obveznosti.
Če štipendist razdre to pogodbo po lastni volji ali pa jo razdre štipenditor iz krivdnih razlogov na
strani štipendista, mora slednji povrniti celoten znesek prejete štipendije v revalorizirani vrednosti v
enem letu po njenem razdrtju.
8. člen
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Štipenditor lahko odobri odlog začetka vračanja prejete štipendije zaradi razdrtja pogodbe, če:
- štipendist nadaljuje študij na višji stopnji,
- je zaradi bolezni ali poškodbe štipendistovo zdravljenje trajalo dlje kot šest mesecev,
- štipendist zaradi družinskih razmer oziroma starševstva prekine študij,
- je štipendist socialno ogrožen sam ali je ogrožena njegova družina in
- štipendist iz drugih upravičenih razlogov ne izpolni pogodbenih obveznosti.
Odlog začetka vračanja štipendije traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi, zaradi katerih ga je
štipenditor odobril, vendar ne dlje kot pet let.
9. člen
Ta pogodba preneha veljati, ko obe pogodbeni stranki izpolnita pogodbene obveznosti. V primeru
razdrtja pogodbe štipenditor vroči štipendistu odločbo o prenehanju pravice do štipendije.
10. člen
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendista vključil v Klub Ad futura in mu omogočil aktivno
sodelovanje v dejavnostih kluba skladno s pravili kluba.
11. člen
Štipendist soglaša, da štipenditor vodi evidenco z njegovimi osebnimi podatki iz te pogodbe in jih
uporablja za izvajanje pravic in obveznosti skladno s to pogodbo in 20. členom SPP.
Štipendist izrecno dovoli štipenditorju poizvedbo o njegovih osebnih podatkih pri upravljavcih
osebnih podatkov v zvezi z izvrševanjem njegovih pravic in obveznosti po tej pogodbi.
12. člen
Podatkovni obrazec je priloga in sestavni del te pogodbe. V celoti in pravilno izpolnjen je pogoj za
njeno izvrševanje.
Štipendist se zavezuje, da bo podatkovni obrazec za vsako novo študijsko leto ponovno izpolnil in
ga skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje štipendiranje oziroma uveljavljanje drugih
pravic in obveznosti po tej pogodbi poslal štipenditorju v roku 8 dni po zaključku tekočega
študijskega leta.
13. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazuma ne bosta dosegli, bo
spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta pogodba se podpiše v treh enakih izvodih, od katerih prejme enega štipendist in dva štipenditor
ter začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

štipendist
priimek ime

štipenditor
dr. Lidija Honzak, direktorica

V/Na __________, dne _______

v Ljubljani, dne _____________
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