Na podlagi štirinajste alineje 19. člena Statuta Evropske pravne fakultete je Upravni odbor
Evropske pravne fakultete sprejel naslednji

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za dodeljevanje štipendij študentom oziroma
študentkam (v nadaljevanju se beseda študent uporablja za oba spola) Evropske pravne
fakultete, ki so v študijskem letu 2014/2015 prvič vpisani v 1. letnik magistrskega programa
Pravo in management nepremičnin, na redni način študija.
2. člen
(1) V študijskem letu 2014/2015 bo fakulteta zagotavljala sredstva za deset štipendij za
študente, ki so v študijskem letu 2014/2015 prvič vpisani v 1. letnik magistrskega programa
Pravo in management nepremičnin, na redni način študija.
(2) Sredstva za štipendije bo fakulteta zagotovila pod pogojem, da bo na dan 1. decembra 2014
na redni magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin prvič vpisanih najmanj
20 študentov.
3. člen
Višina štipendije znaša 1.000,00 eurov in se študentom izplača v štirih enakih obrokih, s tem da
se zadnji obrok nakaže najkasneje 5. junija 2015.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
4. člen
Na razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi študent, ki je v študijskem letu 2014/15 prvič
vpisan v 1. letnik magistrskega programa Pravo in management nepremičnin, na redni način
študija.
5. člen
(1) Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Če bo število prijavljenih študentov presegalo število razpisanih štipendij, se bodo pri izbiri
študentov upoštevali naslednji kriteriji:
1. povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne
ocene študenta nad oceno 5,0 daje eno točko);
2. ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).
(3) O morebitni pritožbi odloča Upravni odbor fakultete.
(4) Študent lahko vloži pritožbo na fakulteto v roku 15 dni od prejema sklepa ali odločbe.
Študent mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Odločitev o pritožbi je dokončna.
6. člen
Fakulteta vsem študentom izda odločbo. Po dokončnosti odločbe fakulteta z izbranimi študenti
sklene pogodbo.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
7. člen
(1) Upravni odbor imenuje člane komisije za podelitev štipendij (v nadaljevanju: razpisna
komisija).
(2) Razpisna komisija je tričlanska. Sestavljena je iz dekana, predstavnika tajništva in
predstavnika računovodstva.
(3) Komisija vodi postopek razpisa v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
8. člen
(1) O morebitni pritožbi odloča Upravni odbor.
(2) Študent lahko vloži pritožbo na fakulteto v roku 15 dni od prejema sklepa ali odločbe. V
pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Odločitev o
pritožbi je dokončna.
IV. POGODBA
9. člen

Po dokončnosti odločbe fakulteta z izbranimi študenti sklene pogodbo, ki vsebuje:
- naziv, sedež, matično številko, davčno številko in zastopnika štipenditorja,
- ime, priimek, naslov, davčno in matično številko, številko transakcijskega računa in banko
štipendista,
- višino, izplačilo in vračilo štipendije,
- druge pravice in obveznosti strank.
10. člen
(1) Študent mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku osmih dni od vročitve pisnega
predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
(2) Če pogodbe ne podpiše in vrne fakulteti v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil
od podpisa pogodbe in umaknil prijavo.
11. člen
(1) Študentu preneha štipendijsko razmerje, če po svoji volji pred 30. septembrom 2015 opusti
izobraževanje ali če je pred 30. septembrom 2015 po svoji krivdi izključen iz izobraževalnega
zavoda.
(2) V teh primerih mora študent vrniti vse nakazane zneske skupaj z obrestmi, od dneva, ko je
začel prejemati izplačila.
12. člen
(1) Izjemoma lahko fakulteta, iz utemeljenih razlogov, študenta delno ali v celoti oprosti vračila
štipendije in obresti.
(2) Kot utemeljen razlog se šteje smrt študenta.
(3) O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene dogovor. V primeru, da s študentom
ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja skladno z veljavno
zakonodajo.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave na spletni strani fakultete.
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