Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, matična št.: 5089638016, davčna št.: SI71674705,
ki jo zastopa dekanica, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
(v nadaljevanju UM FZV)
in
__________________________________________________________ (ime in priimek študenta/-ke),
______________________________________________________ (stalno prebivališče študenta/-ke),
__________________________________________________________ (davčna številk študenta/-ke).
(v nadaljevanju študent)

skleneta

Aneks št. __ k pogodbi o izobraževanju št. __________________

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da
sta
dne
_______________
sklenili
Pogodbo
o
izobraževanju
št.
___________________________,
- da je študent v študijskem letu 2019/2020 opravil vse obveznosti za napredovanje v višji letnik
podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega, ki
ga izvaja UM FZV,
- je študent v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 2. letnik izrednega podiplomskega študijskega
programa 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega, ki ga izvaja UM FZV,
- da se ta aneks št. __ k pogodbi o izobraževanju sklepa zaradi spremenjene cene šolnine in
načina plačevanja šolnine.
2. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se 5. člen Pogodbe o izobraževanju št. _______________ z dne
____________spremeni tako, da se glasi:
Šolnina za 2. letnik študija, v katerega je vpisan študent v študijskem letu 2019/2020 skladno s cenikom
potrjenim na 21. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru dne 19.6.2019 in 4.7.2019 za
študijsko leto 2019/2020, znaša 3.680,00 EUR.
Možnosti glede plačila šolnine (obkrožite možnost, za katero ste se odločili):
a.) Študent bo šolnino za študijsko leto 2019/2020 poravnal v enkratnem znesku v višini 3.680,00 EUR,
v roku, ki je naveden na računu.
b.) Študent bo šolnino za študijsko leto 2019/2020 poravnal v treh obrokih, v rokih, določenih na
izstavljenem računu:
 1. obrok v višini 1.227,00 EUR,
 2. obrok v višini 1.227,00 EUR,
 3. obrok v višini 1.226,00 EUR.
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3. člen
Opcija s porokom, razen v primeru takojšnjega plačila celotnega zneska šolnine:
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se 2. odst. 8. člen Pogodbe o izobraževanju št. _______________
z dne ____________spremeni tako, da se glasi:
S podpisom izjave o poroštvu k plačilu zneska iz 2. člena tega aneksa _________________________,
rojen/a
_______________________,
s
stalnim
bivališčem
_______________________________________, EMŠO: _________________________, subsidiarno
jamči za poravnavo obveznosti v primeru, da študent ne poravna vseh zapadlih obveznosti tudi po
posredovanih opominih ali ob izpisu iz študijskega programa. Podpisana in overjena izjava poroka je
priloga tega aneksa.
4. člen
Ostala določila pogodbe, h kateri je sklenjen ta aneks, ostanejo nespremenjena.

5.

člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz tega aneksa reševali sporazumno. V kolikor to ne bo
mogoče, je pristojno sodišče v Mariboru.

6. člen
Ta aneks je sklenjen do izteka študijskega leta, to je do 30. 9. 2020.

7.

člen

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme UM FZV en (1) in študent en (1)
izvod.

Maribor, dne_______________

Dekanica
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar
_____________________________________

____________________________
(podpis študenta)
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