
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), 17. člena 
Pravil o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Ur. l. RS, št. 99/04) (v 
nadaljevanju: SPP), 21. javnega razpisa Ad future »Štipendije za dodiplomski in podiplomski 
študij v tujini v letu 2006« (Ur. l. RS, št. 63/06, v nadaljevanju: 21. javni razpis) ter odločbe o 
podelitvi štipendije št. 521-001/2006-23 z dne 13. septembra 2006.  
 

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 

 
Novak Janez, EMŠO 0101900500001, stalni naslov Cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
štipendist), TRR ____________________________ 
 

skleneta  
 

Pogodbo o štipendiranju št. 2006/521-001 

 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je štipendist pridobil pravico do štipendije na podlagi 21. 
javnega razpisa z odločbo št. 521-001/2006-15 z dne 13. septembra 2006 za dvoletni 
magistrski študij, študijski program natural sciences / naravoslovje, na University of Gretna 
Green, Gretna Green, Velika Britanija.  
Prvo leto štipendiranja je študijsko leto 2006/2007, ki se začne 1. septembra 2006, v katerem 
je štipendist vpisan v 2. letnik. Štipendist bo prejemal štipendijo za šolnino ter življenjske in 
študijske stroške skupno dve (2) leti, če bo v naslednjih študijskih letih izpolnjeval predpisane 
pogoje za nadaljevanje štipendiranja. 

Datum zaključka študija je 31. avgust 2008. 

 

 

2. člen 

Štipendijo je štipendist pridobil za šolnino v višini 100% zneska šolnine, vendar največ do 
skupne letne višine 4,500.000,00 SIT (če je kandidat prejel 20 točk za sofinanciranje, je letni 
maksimum 2.250.000,00 SIT), ter za življenjske in študijske stroške v višini 3,000.000,00 SIT 
letno.  
 

 

3. člen 

Pogodba se izvršuje za eno študijsko leto. Štipendistu pripada pravica do štipendije za ves čas 
študija od vključno letnika, navedenega v 2. odstavku 1. člena te pogodbe, dalje, pri čemer 
mora štipendist vsako študijsko leto dokazati, da izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija.  
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 razdre pogodbo. 

 

 

4. člen 
Če štipendist iz upravičenih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje študija oziroma ga ne 
nadaljuje ali zaključi do datuma iz 1. člena te pogodbe, mu štipendijsko razmerje miruje toliko 
časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot 2 leti. 
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5. člen 
Štipendist, ki ne izpolni pogojev iz 1. odstavka 3. člena te pogodbe, izgubi pravico do 
štipendije za naslednji letnik in v tem študijskem letu mu štipendijsko razmerje miruje. Za čas 
mirovanja štipendijskega razmerja štipendist do štipendije ni upravičen. 

Če se ugotovi, da po preteku tega študijskega leta štipendist ponovno izpolnjuje pogoje za 
nadaljevanje štipendiranja, se mu odobri nadaljevanje štipendiranja.  

Če po letu mirovanja štipendist še vedno ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje štipendiranja, 
se mu pravica do štipendije odvzame zaradi krivdnih razlogov na strani štipendista. 
 

 

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 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 institucije, programa, smeri ali 
stopnje 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 dokazilo o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija in sicer 
potrdilo o vpisu v višji letnik študija v naslednjem študijskem letu,  

− da se bo v 30 dneh po uspešno zaključenem študiju zaposlil v Sloveniji pri delodajalcu s 
sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji v okviru njegove registrirane oziroma 
dovoljene dejavnosti vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo; 

− da se bo včlanil v klub Ad futura in v njem aktivno sodeloval. 

 

 

7. člen 

Štipenditor lahko razdre to pogodbo, če štipendist iz krivdnih razlogov oziroma po svoji volji: 
− prekine študij oziroma se izpiše ali spremeni institucijo, program, smer oziroma stopnjo 

študija 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 štipendist povrniti celoten znesek prejete štipendije v revalorizirani 
vrednosti v enem letu po razdrtju. Znesek se izračuna kot revalorizirana vrednost izplačanih 
sredstev od dneva nakazila posameznega zneska štipendije do dne, ko štipendist razdre 
pogodbo oziroma štipenditor ugotovi obstoj krivdnih razlogov na strani štipendista. 
 

8. člen 
Če štipendist po uspešno končanem študiju ne izpolni pogodbene obveznosti iz 6. alinee 6. 
člena te pogodbe, mora povrniti revalorizirano vrednost štipendije najkasneje v obdobju 
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enakem tistemu, v katerem jo je prejemal. Štipendist prične z vračanjem štipendije v dveh 
letih po zaposlitvi oziroma treh letih po končanem študiju.  
Če štipendist ne vrne dolgovanega zneska v roku iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg 
osnovnega zneska plačati tudi zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti vračila 
dolgovanega zneska. 

 

 

9.  člen 
Štipendist je dolžan v 30 dneh po zaključku študija predložiti enega izmed sledečih 
dokumentov:  
− fotokopijo sklepa o izbiri, 
− fotokopijo pogodbe o zaposlitvi,  
− potrdilo delodajalca z navedbo prvega dne zaposlitve in trajanja zaposlitve, 
− potrdilo o prijavi v evidenco aktivnih iskalcev zaposlitve, ki ga izda Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje. 
 

Štipenditor oprosti štipendista obveznosti vračanja štipendije, če: 
- ima štipendist po končanem študiju eno leto neprekinjeno status aktivnega iskalca 

zaposlitve, kar mora potrditi pristojni zavod za zaposlovanje; 
- zaradi bolezni ali poškodbe postane trajno nezmožen za študij ali delo v poklicu, za 

katerega se je izobraževal. 

 

 

10.  člen 
Štipenditor lahko odobri odlog izpolnitve pogodbenih obveznosti iz 6. alinee 6. člena te 
pogodbe oziroma začetka vračanja prejete štipendije po 8. členu te pogodbe oziroma zaradi 
razdrtja pogodbe, če: 

- štipendist nadaljuje študij na višji stopnji;  
- je zaradi bolezni ali poškodbe štipendistovo zdravljenje trajalo dlje kot šest (6) 

mesecev;  
- štipendist zaradi družinskih razmerij oziroma starševstva ostane v tujini; 
- je štipendist socialno ogrožen sam ali je ogrožena njegova družina;  
- štipendist iz drugih upravičenih razlogov ne izpolni pogodbenih obveznosti.  

Odlog začetka vračanja štipendije lahko traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi, zaradi katerih 
ga je štipenditor odobril, vendar ne dlje kot pet let. 
 

 

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.  
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 

Sestavni del te pogodbe so Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura, ki so 
objavljena na spletni strani http://adfutura.normstudio.com/datoteke/Razpisi/21-javni-
razpis/21-SPP.pdf. 

Štipendist s podpisom te pogodbe potrjuje, da je z vsebino SPP v celoti seznanjen. 

 

 

13.  člen 
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O morebitnih spremembah te pogodbe se bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom v pisni 
obliki. 
 

14.  člen 
Ta pogodba preneha veljati, ko obe pogodbeni stranki izpolnita pogodbene obveznosti, o čemer 
štipenditor izda potrdilo.  
 

 

15.  člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazuma ne bosta dosegli, 
bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.  
 

 

16.  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 

Novak Janez 

 

 

V/Na __________, dne _______ 

 štipenditor 

dr. Lidija Honzak, direktorica 

 

 

v Ljubljani, dne _____________ 
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