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Na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju Evropske pravne fakultete(v nadaljevanju: fakulteta) 

objavlja 

Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2015/16 

 

1. Predmet razpisa 

Predmet razpisa je štipendiranje študentov oziroma študentk (v nadaljevanju se beseda študent 

uporablja za oba spola), ki so v študijskem letu 2015/16 prvič s prvo željo vpisani na magistrski 

študijski program Pravo in management nepremičnin, 2. stopnja, na redni način študija.  

V študijskem letu 2015/16 bo fakulteta zagotavljala sredstva za  do 10 štipendij. 

 

2. Vrednost razpisa 

Vrednost razpisa je največ   10.000,00 eur.  

 

3. Štipendija 

Sredstva za štipendije bo fakulteta zagotovila praviloma pod pogojem, da bo na dan 10. 10. 2015 na 

redni magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin,  2. stopnja prvič vpisanih 

najmanj 20 študentov. 

Višina štipendije znaša 1.000,00 eur. 

 

4. Pogoji razpisa 

Na razpis se lahko prijavi študent hkrati ob oddaji prijave na drugi (2.) prijavni rok in se prvič, s prvo 

željo vpisuje v študijski program Pravo in management nepremičnin, 2. stopnja, na redni način 

študija.  

5. Izbirni postopek  

Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
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Če bo število prijavljenih študentov presegalo število razpisanih štipendij, se bodo pri izbiri študentov 

upoštevali naslednji kriteriji: 

a. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – do 60 % točk (vsaka desetinka 
povprečne ocene študenta  nad oceno 5,0 daje eno točko); 

b. Ocena diplomskega dela – do 40% točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).  
 

O morebitni pritožbi odloča Upravni odbor fakultete.  

Študent lahko vloži pritožbo na fakulteto v roku petnajstih dni od prejema sklepa ali odločbe. Študent 

mora v pritožbi natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Odločitev o pritožbi je 

dokončna. 

 

6. Obravnavanje vlog 

Fakulteta vsem študentom izda odločbo. Po dokončnosti odločbe fakulteta z izbranimi študenti 

sklene pogodbo. Vzorec pogodbe je priloga temu razpisu. 

 

7. Pogodbeno razmerje 

Fakulteta izvrši plačilo štipendije na račun izbranega študenta na sledeči način: 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 12. 2015, 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 2. 2016, 

- 25% pogodbene vrednosti praviloma do 7. 4. 2016, 

- 25% pogodbene vrednosti pa do 7. 6.  2016. 

  

Študent mora na dan 1. 12. 2015 še vedno izpolnjevati pogoj iz razpisa, to je, da je vpisan v 1. letnik 

magistrskega študijskega programa Pravo in management nepremičnin – 2. stopnja, na redni način 

študija.  

V kolikor študent pred 30. 9. 2016 po svoji volji ali krivdi opusti izobraževanje (se izpiše ali je 

izključen), je dolžan štipendijo vrniti. 

 

8. Rok in način oddaje prijav 

Rok za oddajo prijave je 2. 10. 2015. 

Prijavo študent pošlje na naslov Evropska pravna fakulteta, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica. 
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Prijava je vložena pravočasno, če jo fakulteta prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če študent 

pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. 

Prijavo je možno oddati osebno v referatu fakultete v poslovnem času. Osebno oddana prijava se bo 

štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. 

Prijave vložene po poteku prijavnega roka se zavržejo. 

Prijava se šteje za popolno, če je podana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane 

podatke. 

Študent, ki ne bo oddal popolne izjave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če študent prijave ne bo 

dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo fakulteta prijavo zavrgla. 

Če študent odstopi od svoje zahteve za pridobitev štipendije, mora o tem pisno obvestiti fakulteto. 

 

9. Objava razpisa 

Razpis za dodelitev štipendije v študijskem letu 2015/16 je z dnem 17. 8. 2015 objavljen na spletni 

strani fakultete www.evro-pf.si . 

 

Evropska pravna fakulteta  

Delpinova ulica 18b 

5000 Nova Gorica 

 

 

http://www.evro-pf.si/

