Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, LJUBLJANA, ki jo zastopa dekan
prof. dr. Milan ŽVAN (v nadaljevanju: Fakulteta)
in
Ime in priimek: …………………………………… , stanujoč: …………………………….
……………………………………………………(v nadaljevanju: študent)

skleneta naslednjo

POGODBO
O IZOBRAŽEVANJU NA IZREDNEM VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU ŠPORTNO
TRENIRANJE
v študijskem letu 2010 /2011

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je študent v študijskem letu 2010 /2011 vpisan v 3. letnik
izrednega Visokošolskega študijskega programa Športno treniranje na Fakulteti za šport.
2. člen
Šolnina za 3. letnik študija znaša 2.979,00 EUR in jo študent plača v celoti, v enkratnem
znesku, ali tako, da bo akontacijo šolnine v višini 1489,50 EUR plačal pred vpisom na TRR
Fakultete za šport, št.: 01100 – 6030708477, sklic 100-1102 , preostanek šolnine pa do 10.
februarja 2011 na isti račun, z istim sklicem.
Za zamudo pri plačilu preostanka šolnine Fakulteta zaračunava zamudne obresti.
V kolikor šolnina ne bo poravnana do roka kot je navedeno v prvem odstavku tega člena,
študent ne bo mogel pristopati k opravljanju študijskih obveznosti.
3. člen
Pravice in obveznosti študenta in Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, so določene v
Statutu Univerze v Ljubljani in internih aktih Fakultete za šport.
Fakulteta ne odgovarja za kakršnokoli poškodbo ali škodo, ki bi jo utrpel študent pri
opravljanju pedagoškega procesa iz 1. člena te pogodbe.

3. člen

V primeru, da študent iz kakršnegakoli razloga preneha s študijem, mu Fakulteta ni dolžna
vrniti šolnine .
Študent je dolžan plačati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaključkom študijskega leta
izpiše iz Fakultete in sicer v odstotkih določenih v prvem odstavku 28. člena Pravilnika o
prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani.

5. člen
Eventuelne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali urediti sporazumno. V
nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

6. člen
Ta pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.

V Ljubljani, 20. 10. 2010

Študent
Fakulteta
DEKAN:
Prof. dr. Milan ŽVAN

