Na podlagi 27. lena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani,
ki ga je sprejel UO UL na seji dne 14. 6. 2007, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31,
Ljubljana, ki jo zastopa dekan izr. prof. dr. Bogdan Lešnik (v nadaljevanju fakulteta)
in
___________________________________________, roj. __________________________
stanujo __________________________________________________________________
skleneta naslednjo
POGODBO
o izvedbi I. letnika izrednega študija po študijskem programu socialnega dela za pridobitev
univerzitetne izobrazbe v študijskem letu 2011/2012.
1. len
Fakulteta in študent se s to pogodbo dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki
izhajajo iz izrednega študija.
2. len
Fakulteta se obveže, da bo organizirala in izvedla predavanja v skladu z verificiranim
študijskim programom socialnega dela po sprejetem predmetniku in študente sproti obveš ala
o razpisu za opravljanje posameznih študijskih obveznosti in o terminih izvedbe posameznih
oblik pedagoškega dela.
3. len
Šolnina I. letnika študija, ki je predmet te pogodbe, znaša 2.040,00 €. Prvi obrok šolnine v
višini 1.020,00 € je potrebno pla ati do vpisa, drugi obrok v višini 1.020,00 € pa do 15. 3.
2012. Šolnino vpla a študent na IBAN: SI56 0110 0603 0706 343, odprt pri Banki Slovenije,
Slovenska c. 35, Ljubljana (SWIFT: BSLJSI2X) in ob vpisu predloži fotokopijo dokazila o
pla ilu prvega obroka.
Ob vpisu študent posebej pla a prispevke za vpis, ki so dolo eni s cenikom UO UL za
posamezno študijsko leto in niso upoštevani v šolnini.
Stroški opravljanja diplomskega izpita so všteti v šolnino iz 1. odstavka tega lena. Stroški
študijske literature niso všteti v šolnino iz 1. odstavka tega lena.
4. len
V primeru, da delodajalec ali druga organizacija oz. posameznik, ki je namesto študenta
pla nik izobraževanja, le-tega ne bi pla al v skladu s to pogodbo, se študent zaveže stroške
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izobraževanja, pod enakimi pogoji, poravnati sam. V primeru, da izredni študent ne poravna
finan nih obveznosti v dogovorjenih rokih, izgubi vse pravice, opredeljene v 2. lenu te
pogodbe.
5. len
Prekinitev oziroma izpis je možen na podlagi pisne izjave oziroma prošnje študenta. V
primeru, da je delodajalec ali druga organizacija pla nik izobraževanja, je potrebno soglasje
delodajalca oziroma organizacije.
Študent je dolžan pla ati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaklju kom študijskega leta
izpiše iz fakultete, in sicer:
- 10 % pogodbene šolnine, e se nepreklicno izpiše do 31.10. teko ega leta oziroma v 15. dneh
po sklenitvi pogodbe;
- 50% pogodbene šolnine, e se nepreklicno izpiše do konca prvega semestra.
6. len
V primeru, da študent ne poravna pogodbenih finan nih obveznosti v rokih, ki so navedeni v
3. lenu te pogodbe, se mu onemogo i dostop do opravljanja študijskih obveznosti.
7. len
Študent se obveže, da bo v asu študija ravnal v skladu s statutom Univerze v Ljubljani in
pravilniki fakultete.
8. len
Vse morebitne spore po tej pogodbi rešujeta stranki sporazumno. V kolikor sporazum ni
dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodiš e v Ljubljani.
9. len
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejmeta fakulteta in študent po en
podpisan izvod.

Datum:
Številka:

Študent:

DEKAN

___________________________

izr. prof. dr. Bogdan Lešnik
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