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Na podlagi 9. člena Pravilnika o štipendiranju Evropske pravne fakultete z dne 17. 8. 2015 

skleneta 

 

Evropska pravna fakulteta, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, matična številka 
2146916000,  davčna  številka 78769108;  ki jo zastopa predsednica Upravnega odbora mag. 
Olga Jambrek  (v nadaljevanju: štipenditor) 
 
in  

 

ime in priimek: _____________ 

naslov: ___________ 

davčna št.: ___________ 

EMŠO: ____________ 

Št. TRR:  ______________ 

Odprtega pri banki: _______________ 

(v nadaljevanju: štipendist) 

 

Pogodbo o štipendiranju v študijskem letu 2015/16 

 

Uvodne določbe 

 

1. člen 

Stranki uvodoma ugotavljata, da je bil štipendist na podlagi Razpisa za dodelitev štipendije v 

študijskem letu 2015/16 izbran za štipendiranje. 

 

Višina, izplačilo in vračilo štipendije 

 

2. člen 

Višina štipendije znaša 1.000,00 eur in se na transakcijski račun štipendista nakaže na sledeči 

način: 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 12. 2015, 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 2. 2016, 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 4. 2016, 

- 25% pogodbene vrednosti pa do 7. 6. 2016. 
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Druge pravice in obveznosti strank 

      

3. člen 

Štipendist mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga 
pogodbe in poziva za podpis pogodbe.  
 
Če pogodbe ne podpiše in vrne fakulteti v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od 
podpisa pogodbe in umaknil prijavo. 
 

4. člen 

Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če  

- po svoji volji pred 30. 9. 2016 opusti izobraževanje; 

- je pred 30. 9. 2016  po svoji krivdi izključen iz izobraževalnega zavoda. 

 

5. člen 

 

V primerih iz 4. člena te pogodbe mora štipendist vrniti vse nakazane zneske skupaj z obrestmi, 

od dneva, ko je začel prejemati izplačila. 

 

6. člen 

Iz utemeljenih razlogov lahko fakulteta izjemoma štipendista delno ali v celoti oprosti vračila 
štipendije in obresti.  
 
 
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene dogovor. V primeru, da s štipendistom ni 
mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja skladno z veljavno 
zakonodajo.  
 

Končne določbe 

 

7. člen 

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih.  

 

8. člen 

Vse morebitne spore stranki rešujeta sporazumno, v kolikor pa na ta način ni mogoče rešiti 

spora, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.  
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9. člen 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

 

V _______________, dne_______________. 

 

 

 

Štipenditor:       Štipendist: 

Evropska pravna fakulteta,                                                          ______________ 

mag. Olga Jambrek 

 

                      
          

 

 


