
OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, matična številka: 5882966, 

davčna številka: SI76286193, ki jo zastopa župan Franc Pukšič (v nadaljevanju: občina)  

 

in  

 

……………………...(ime, priimek), …………………..(naslov),  (v nadaljevanju: prejemnik 

sredstev), sklepata 

 

 

POGODBO O ŠTIPENDIRANJU  

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

-da  je Občina Destrnik objavila  Javni razpis za štipendiranje študentov Občine Destrnik za 

študijsko leto 2019/20.  

-da se je štipendist-ka prijavil-a na javni razpis in je na podlagi Odločbe, št. …., z dne, …., 

upravičen-a do štipendije v višini 111,00 EUR. 

 

2. člen  

Štipendija se štipendistu-ki podeli za izobraževanje v ____. letniku izobraževalnega 

programa. 

Štipendija se podeli za šolsko leto 2019/20, in sicer od 01.10.2019   do 30.09.2020 in znaša 

mesečno 111,00 EUR. 

3. člen 

Nakazilo štipendije se izvede najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski 

račun štipendista-ke iz proračunske postavke 09010 – štipendiranje študentov. 

Ob prvem nakazilu se opravi poračun za zapadle mesece. 

 

4. člen 

Obveznosti štipendista-ke po tej pogodbi so: 

-da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal-a štipendijo, 

-da občini dostavi dokazilo o uspešno zaključenem letniku v roku 8 dni po zaključku 

študijskega leta, 

-da obvešča občino o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije (prekinitev 

izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba smeri študija in o drugih 

okoliščinah). 

 

5. člen 

Štipendijsko razmerje preneha, ko štipendist-ka: 

-izpolni vse obveznosti iz štipendijskega razmerja, 

-ne izpolnjuje več pogojev za prejemanje štipendije po Pravilniku o štipendiranju v Občini 

Destrnik (uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2016), 

-prekine izobraževanje za izobraževalni program, za katerega je pridobil-a štipendijo, 

-pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkih, odpove štipendijo, 

-sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli. 

 

 

 

 

 



 

6. člen 

Štipendist-ka izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejeti znesek štipendije, če: 

-ne zaključi letnika izobraževanja, 

-pridobi štipendijo na podlagi neresničnih podatkov. 

Štipendist-ka je dolžna vrniti štipendijo skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. 

O načinu in rokih vrnitve se s štipendistom-ko sklene dogovor. Če štipendist-ka na to ne 

pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti. 

 

7. člen 

 Izjemoma lahko občina iz utemeljenega razloga štipendista-ke delno ali v celoti oprosti 

vračilo štipendije. Kot utemeljeni razlogi se štejejo: 

-smrt v družini oziroma nastop invalidnosti I. kategorije štipendista-ke ali staršev, 

-težak socialni položaj štipendista-ke ali staršev. 

 

8. člen 

Štipendist-ka dovoljuje štipenditorju preverjanje osebnih podatkov, ki so potrebni za nadzor 

nad izvajanjem pogodbe. 

Skrbnika te pogodbe sta: 

-štipendist:……………………………, 

-za Občino Destrnik Metka Kajzer. 

 

9. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spremembe  uredili z aneksom k tej 

pogodbi. 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do 

sporazuma ne pride, rešuje spore pristojno sodišče na Ptuju. 

 

 

10. člen 

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme enega štipenditor in enega 

štipendist-ka. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Datum: 

 

Štipenditor:       Štipendist-ka: 

Župan Občine Destrnik 

Franc Pukšič 

 

…………………………………………..                             …………………………….. 


