
 

SPLOŠNI POGOJI O ŠTIPENDIRANJU 

1.  SPLOŠNE ODLOČBE 

1. člen 

(vsebina) 

Splošni pogoji določajo namen, merila, pogoje in postopek dodeljevanja štipendij študentom 

GEA College - Fakultete za podjetništvo (v nadaljevanju FP), financiranje štipendij, vsebino 

pogodbe o štipendiranju ter medsebojne pravice in obveznosti med upravičenci oziroma 

štipendisti in ustanovo UPI (v nadaljevanju UPI), sestavo in pristojnosti Komisije za podeljevanje 

štipendij (v nadaljevanju Komisija) in druge pomembne elemente podeljevanja štipendij. V 

skladu z razpoložljivimi sredstvi se razpis štipendiranja objavi vsako leto pravočasno pred 

začetkom študija v skladu s smernicami in potrebami FP v tekočem letu. Razen v izjemnih 

primerih, katerih izjemnost  mora Komisija  obrazložiti in navesti v poročilu upravnemu odboru 

(UO) UPI, Komisija ne podeljuje štipendij med študijskim letom.  

2. člen 

(namen štipendije) 

Štipendije po teh splošnih pogojih so namenjene kandidatom, ki so izpolnili pogoje za študij 

oziroma so sprejeti v izobraževanje predvsem za namen pokrivanja stroškov šolnin. Vsak 

štipendist lahko praviloma dobi štipendijo samo enkrat, pri čemer je višina štipendije navzgor 

določena z višino šolnine. Praviloma se izplača ali pobota v enkratnem znesku na začetku 

vsakokratnega šolskega leta.  

3. člen 

(upravičenci do štipendije) 

Pravico do štipendije po teh splošnih pogojih imajo študenti FP, pod pogoji, ki so določeni s 

temi splošnimi pogoji. Štipendije po teh splošnih pogojih so namenjene: rednim in izrednim 

študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju, MBA študentom.  

4. člen 

(osebni status) 

Za štipendije lahko kandidirajo tako slovenski, kot tudi EU državljani ter državljani tretjih držav, 

ki se vpišejo ali se imajo namen vpisati na FP in šolnino poravnajo kot fizične osebe.  

II. POGOJI IN MERILA 

 5. člen 

(pogoji za pridobitev štipendije) 

Pravico do štipendije lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena teh splošnih 

pogojev, vendar nima ustreznih materialnih oz. socialnih pogojev za študij. 

Pravice do štipendije nima kandidat, ki je: 



 

 v rednem delovnem razmerju dosega več kot dvakratnik povprečne mesečne plače 

v RS,  in ima možnost finančne pomoči družinskih članov in sorodnikov, prav tako ima 

možnost finančne pomoči pri študiju s strani podjetja;  

 samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost in presega dvakratnih povprečne 

mesečne plače kot prihodek samo zaposlenega, ima možnost finančne pomoči 

družinskih članov in sorodnikov;  

 lastnik ali solastnik gospodarske družbe iz katere pridobiva dobiček, ki je po odbitku 

davka na dobiček takšen, da njemu in njegovi družini omogoča preživetje in plačilo 

šolnine;  

 prejel drugo štipendijo za namen pokrivanja šolnine; pridobil finančne ali materialne 

pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov za pokrivanje stroškov šolnine. 

 

6. člen 

(preverjanje pogojev za pridobitev štipendije) 

Ustreznost finančnih oziroma materialnih pogojev za študij iz prejšnjega člena oz socialni 

status kandidata se za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ugotavlja v 

skladu s sklepi Komisije, ki pri tem upošteva vso veljavno zakonodajo in druge predpise ter 

pravila s tega področja.  

7. člen 

(dokazila o izpolnjevanju pogojev) 

Kandidat pošlje fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev, vendar mora na zahtevo UPI v 

naknadno določenem roku predložiti tudi izvirnik ali overjeno kopijo listine, s katero dokazuje 

izpolnjevanje pogojev za pridobitev štipendije, če je to potrebno.  

Tuja listina, ki jo kandidat prilaga kot dokazilo, mora biti prevedena v slovenski ali angleški 

jezik, razen če je napisana v jeziku, ki je Komisiji poznan.  

Za namen izvedbe štipendijskega postopka lahko kandidat s podpisom izjave dovoli komisiji 

za štipendiranje UPI, pridobitev dokazil, s katerimi razpolaga FP.   

8. člen 

(uspeh študenta) 

Ob izpolnjevanju pogojev iz 5. člena teh splošnih pogojev se lahko štipendija podeli samo 

študentu, katerega povprečna ocena izpitov je najmanj 8,0. Študentom 1. letnika in 

študentom ob vseh prvih vpisih na FP pa je pogoj, da so s srednješolskim uspehom najmanj 

prav dobri in da dosežejo 85 ali več točk pri testu podjetniških lastnosti ali pa so med 

najboljšimi kandidati na natečaju FP v reševanju študij primera.  

Komisija za podelitev štipendij pri izboru praviloma upošteva tudi dosežene vidne 

nadpovprečne rezultate iz študijskega in strokovnega dela kandidata ter njegovo aktivno 

sodelovanje v  organiziranih izven študijskih dejavnostih in morebitne druge izredne oz. 

posebne dosežke (razne nagrade, uspešni projekti, ipd.). Prednost pri podeljevanju štipendij 

imajo posamezniki s šibkejšim socialnim položajem. 



 

Podrobnejša merila lahko Komisija za podelitev štipendij določi v sklepu o objavi razpisa. 

 

III. OBJAVA OSEBNIH PODATKOV 

9. člen 

Štipendija je lahko podeljena študentu, ki poda pisno ali ustno izjavo, da lahko UPI javno 

objavi osebne in druge podatke iz njegove prijave v okviru razglasitve rezultatov razpisa. 

Komisija se lahko odloči, da objavi javno samo število prejemnikov štipendije in zneske in ne 

tudi njihovih imen. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani UPI oziroma FP v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 

10.člen 

(komisija za štipendije) 

Štipendije se dodelijo na podlagi razpisa za podelitev štipendij v skladu s finančnimi 

zmožnostmi UPI ter usmeritvami, potrebami in načrti FP za vsako šolsko leto posebej. UO UPI 

imenuje 3 člane Komisije, ki opravlja vso operativno delo glede podeljevanja štipendij v 

skladu s temi splošni pogoji in usmeritvami UPI oziroma njenega UO. Komisijo praviloma 

sestavljajo predstavnik UO UPI, dekan FP ter še ena oseba po odločitvi UO UPI. UO UPI lahko 

določi tudi drugačno sestavo članov Komisije. Kot člana komisije lahko imenuje predstavnika 

donatorjev.  

11. člen 

(objava razpisa štipendij) 

Ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena predsednik Komisije UPI, v skladu s pooblastilom 

upravnega odbora UPI o višini in številu štipendij, izda sklep o objavi razpisa. 

Razpis mora biti objavljen na spletni strani UPI oziroma FP vsako leto pravočasno pred 

začetkom tekočega študijskega leta. Pred objavo na spletni strani UPI oziroma FP obvesti 

javnost o tem, kje in kdaj bo objavljen razpis. 

Rok za zbiranje prijav začne teči naslednji dan po objavi razpisa na spletni strani UPI oziroma 

FP oziroma v drugih javnih občilih in traja do začetka študijskega leta do- in podiplomskega 

študija, MBA programa. Komisija natančneje določi datume začetka in konca razpisa ter 

roke za posamezne odločitve o dodelitvi štipendij.  

12. člen 

(vsebina razpisa) 

V razpisnem besedilu morajo biti natančno določeni: 

 vrsta in število štipendij 

 upravičenci do štipendije (3. člen) 

 pogoji za dodelitev štipendij v skladu s temi splošni pogoji 



 

 zahtevana dokumentacija 

 roki za oddajo prijav, sprejem odločitev in objavo rezultatov 

 drugi podatki, pomembni za odločanje o podelitvi štipendije 

Komisija vodi postopek razpisa in sprejme odločitve o podelitvi štipendij v skladu z določbami 

teh pogojev in morebitnimi dodatnimi kriteriji, ki pa morajo biti v skladu z namenom teh 

pogojev. 

Po končanem izbirnem postopku Komisija izda ustrezne sklepe o izbiri upravičencev do 

štipendije in obvesti izbrane kandidate za dodelitev štipendije o izidu razpisa. Komisija lahko 

obvesti tudi kandidate, ki niso bili izbrani. 

Podatki o poteku in izidu razpisnega postopka, ki se nanašajo na osebe, ki so se prijavile na 

razpis, imajo status osebnih podatkov  in poslovne tajnosti ustanove in so jih dolžni varovati 

vsi, ki so po uradni dolžnosti seznanjeni z njimi, kakor tudi tisti, ki kakorkoli pridejo v stik s temi 

podatki, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

13. člen 

(vsebina odločitve o izidu razpisa) 

V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na 

kandidata in sicer:  

 izpolnjevanju pogojev, 

 upravičenosti do pridobitve štipendije ter 

 višini pridobljenih sredstev. 

Vloga prijavljenega kandidata, ki ne izpolnjuje predpisanih oziroma razpisanih  pogojev in 

kandidata, ki ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev v predpisanem roku določenem v 

razpisu, se šteje za zavrnjeno Komisija si v teh primerih pridržuje pravico, da teh kandidatov o 

tem posebej ne obvešča. Molk komisije se v vseh primerih šteje kot negativna odločitev 

glede podelitve štipendije.  

V. VODENJE EVIDENC 

14. člen 

(evidence kandidatov in štipendistov) 

UPI vodi evidence o kandidatih za štipendije in sicer: 

 evidenco prijavljenih kandidatov na posamezen razpis, ki vsebuje ime in priimek; 

 evidenco upravičencev do štipendije, ki vsebuje ime in priimek, podatke o študiju in 

doseženih točkah; 

 evidenco o štipendistih, ki vsebuje osebne podatke, podatke o študiju ter njegovem 

poteku in druge pomembne potrebne podatke; 



 

 evidence osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka se trajno hranijo in varujejo kot 

zaupni podatki zgolj za potrebe UPI, lahko se javno objavljajo oziroma posredujejo 

tretjim osebam samo ob izrecnem soglasju osebe, na katero se podatki nanašajo. 

Uporaba podatkov za statistične oziroma znanstveno raziskovalne namene je dovoljena na 

način, ki ne razkriva identitete posameznikov. 

VI. POGODBA O ŠTIPENDIRANJU 

15. člen 

(vsebina pogodbe o štipendiranju) 

Z izbranim kandidatom UPI sklene pogodbo o štipendiranju, v kateri morajo biti v skladu s temi 

splošni pogoji in razpisom natančno določeni:  

 študijske in druge obveznosti štipendista (npr. sodelovanje na predavanjih in vajah, 

aktivno sodelovanje v projektih, ki jih izvajajo družbe v sistemu GEA College, UPI, 

redno študiranje in rok dokončanja študija, ipd.); 

 obveznosti štipenditorja (dinamika izplačil štipendije ipd.), 

 obveznosti kandidata, da priglasi vsako spremembo glede izpolnjevanja pogojev za 

dodelitev štipendije vključno s spremembami stalnega in/ali začasnega bivališča 

(telefon, e-mail, ipd.); 

 okoliščine in razloge, zaradi katerih lahko izplačevanje štipendije preneha; 

 okoliščine in razlogi, zaradi katerih bi moral kandidat vrniti izplačano štipendijo; 

 določila o morebitni poravnavi in sodni izterjavi  štipendije v primeru neizpolnjenih 

obveznosti kandidata; 

 druge pomembne določbe. 

16. člen 

(prenehanje izplačevanja štipendije) 

Izplačevanje štipendije preneha, če štipendist: 

 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije, 

 če se študent in UPI tako dogovorita s sklenitvijo aneksa k pogodbi, 

 če štipendist odstopi od pogodbe in vrne dotlej izplačano štipendijo, 

 če naredi kakšno dejanje, ki šoli škoduje ali kako drugače kompromitira Gea College 

in fundacijo UPI. Če je pravnomočno kazensko obsojen zaradi dejanja v povezavi s 

šolanjem in/ali opravljanjem svoje morebitne podjetniške dejavnosti. 

17. člen 

(obveznosti štipendista po zaključku študija) 



 

Štipendist, ki ga je UPI štipendirala se s pogodbo o štipendiranju zaveže, da se bo po uspešno 

končanem študiju angažiral pri tržnih aktivnostih skupine Gea College, pisal bloge, sodeloval 

na družbenih omrežjih in v njenem okviru še posebej FP, pomagal pridobivati nove študente, 

sodeloval pri razvoju programov FP vsaj toliko časa kot je prejemal štipendijo ter se po 

uspešno zaključenem  študiju aktivno vključil v Alumni klub Gea College. 

Če štipendist iz prejšnjega odstavka po uspešno končanem študiju ne izpolnjuje pogodbenih 

obveznosti, mora povrniti štipendijo v dejansko izplačani vrednosti v roku, ki ga določi 

Komisija. To prav tako velja v primeru, če ne konča dodiplomskega študija v 4 letih, 

podiplomskega v 3 in pol letih, MBA programa v 2 letih. 

VI. KONČNE DOLOČBE  

18. člen 

(uporaba splošni pogojev za podeljevanje štipendij na GEA College – Centru višjih šol) 

Čeprav ta splošni pogoji opredeljuje pogoje podeljevanja štipendij študentom GEA College – 

Fakultete za podjetništvo, se ta splošni pogoji smiselno uporablja tudi pri podeljevanju 

štipendij študentom  GEA College -  Centra višjih šol.  

(veljavnost splošni pogojev) 

Ti splošni pogoji začnejo veljati s 01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


