
VZOREC POGODBE  
 
Na podlagi 26. člena Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini 
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2021) in Odločbe številka ______, z dne ______, 
ki jo je v postopku javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v Mestni 
občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 izdala Mestna uprava Mestne 
občine Maribor, 
 

s k l e n e t a 
 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, matična številka: 5883369000, 
davčna številka: 12709590, ki jo zastopa župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša  
ARSENOVIČ (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) 
 
 

POGODBO O ŠTIPENDIRANJU 
 
 

1. člen 
 
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendiral dijaka/dijakinjo (študenta/študentko) _________, ki 
je v šolskem (študijskem) letu 2022/2023 vpisan/vpisana v ___ letnik  _____________ (naziv 
šole, fakultete, univerze,…). 
 

2. člen 
Štipendija je enoletna in se podeljuje za šolsko (študijsko) leto 2022/2023 za čas od 1. 9. 
2022 do 31. 8. 2023 (oz. za študente od 1. 10. 2022 do 30 .9. 2023). 
 
 

3. člen 
 
Štipendija za šolsko (študijsko) leto 2022/2023 znaša ________ EUR mesečno. 
 
 

4. člen 
 
Štipenditor se zavezuje, da bo štipendijo izplačeval celotno šolsko/študijsko leto in jo bo 
nakazoval najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec, na transakcijski račun št. 
______________ odprt pri __________(naziv banke). 
 
 

5. člen1  
 

Štipendist, ki študira v tujini in v času sklenitve pogodbe o štipendiranju štipenditorju še ni 
predložil potrdila o vpisu na študij na tuji izobraževalni ustanovi,  mora navedeno potrdilo 
predložiti štipenditorju najkasneje do izplačila prve štipendije.   
 
Če potrdila o vpisu ne predloži, se štipendija ne nakazuje, pogodba o štipendiranju pa 
preneha veljati.  
 

                                                
1 Člen vključen izključno v pogodbe, ki se sklepajo s študenti, ki se izobražujejo v tujini  
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6. člen 
 
Štipendist mora uspešno zaključiti šolsko (študijsko) leto, za katero je prejemal občinsko 
štipendijo, s čemer napreduje v višji letnik izobraževanja. 
 
Štipendist je dolžan v roku 15 dni po prejemu dokumenta o opravljenem letniku 
šolanja/študija, za katerega je prejemal štipendijo (dijaki, kopijo šolskega spričevala za 
šolsko leto, za katero so prejemali štipendijo/ študenti, potrdilo o vseh opravljenih izpitih 
študijskega leta, za katerega so prejemali štipendijo), le-tega predložiti štipenditorju. 
 
V primeru, da dokazila o uspešno zaključenem letniku štipendist ne bo dostavil, oziroma ga 
ne bo dostavil niti v roku, opredeljenem v pisnem opominu štipenditorja, in v primeru, da 
letnika šolanja/študija ne bo uspešno zaključil, je dolžan vrniti prejete zneske štipendije 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 
 

7. 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 
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če: 

− po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje, 

− spremeni izobraževalni program ali smer šolanja oziroma študija brez soglasja 
štipenditorja,  

− je štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,  

− sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,  

− sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,  

− postane lastnik (družbenik) oziroma solastnik gospodarske družbe ali ustanovitelj 
oziroma soustanovitelj zavoda.  

 
Štipendist je dolžan vsako v predhodnem odstavku navedeno spremembo ali kakšno drugo 
spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 
dni od nastanka razloga.  
 
O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka odloča mestna uprava. 
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije v roku enega meseca od ugotovitve kršitve 
pogodbe o štipendiranju. 
 

8. člen 
 

Če bo štipendist zaradi prekinitve ali opustitve izobraževanja, neuspešnega zaključka 
izobraževanja oziroma neizpolnitve pogojev za napredovanje v višji letnik dolžan vrn iti po tej 
pogodbi izplačane zneske štipendije, lahko v primeru obstoja objektivnih razlogov za takšno 
stanje, ki so opredeljeni v 31. členu Odloka o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v 
Mestni občini Maribor (npr. dalj časa trajajoča bolezen oziroma poškodba, invalidnost 
štipendista, če štipendist postane starš, ipd.) zaprosi za oprostitev vračila štipendije z vlogo. 
Vloga za oprostitev vračila štipendije mora biti obrazložena, priložena pa ji morajo biti 
dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za oprostitev vračila štipendije v skladu s pogoji 
iz navedenega odloka.  
 
Vlogo o oprostitvi vračila štipendije z dokazili pregleda komisija za štipendiranje in poda 
predlog v odločitev mestni upravi. 
 

9. člen 
 
Skrbnik pogodbe s strani mestne občine je _______________.  
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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 Mariboru. 
 

11. člen  
 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank (in zakonitega zastopnika). 
Pogodba je sklenjena v 2 izvodih, od katerih prejme 1 izvod štipendist, 1 izvod štipenditor. 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:  
 
 
Štipendist: 
 
 
 
Podpis zakonitega zastopnika: 
 

 
 
Številka:   
Datum:  
 
 
Štipenditor: 
Mestna občina Maribor 
Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 


