PRAVILNIK ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE PARUS
(ČISTOPIS, veljaven od 29. 12. 2017)

1. člen
(1)
Štipendije Fundacije Parus so namenjene financiranju podiplomskega študija
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in podiplomskega študija gospodarskega
prava in pravno-ekonomskih znanosti na priznanih univerzah v tujini, in sicer v obliki
štipendij ali plačila šolnin (v nadaljevanju: štipendije).

2. člen
(1)

Štipendije Fundacije Parus se podeljujejo enkrat letno.

(2)
Kandidacijski postopek vodi Komisija za izvedbo štipendijskega postopka (v
nadaljevanju: Komisija).

3. člen
(1)
Uprava Fundacije Parus vsako leto najkasneje do 30. novembra sporoči
Komisiji obseg razpoložljivih sredstev za štipendije.
(2)
Število razpisanih
razpoložljivih sredstev.

štipendij

določi

Komisija

ob

upoštevanju

obsega

4. člen
(1)
Štipendije se podeljujejo na temelju javnega razpisa, ki ga Komisija objavi na
spletni strani Fundacije Parus in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani najkasneje do
31. decembra tekočega leta za naslednje študijsko leto.
(2)
Javni razpis za podelitev štipendij se lahko objavi tudi na oglasni deski Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani, v sredstvih javnega obveščanja ter na druge ustrezne
načine.

5. člen
(1)

V razpisu štipendij mora biti določeno:



število vseh štipendij, ki jih bo Fundacija v naslednjem študijskem letu
podelila štipendistom;
višina posameznih štipendij;
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kriteriji za podelitev štipendij v skladu z 12. in 13. členom tega pravilnika;
pogoji kandidiranja za štipendije;
listine, ki jih morajo kandidati za štipendije predložiti v kandidacijskem
postopku, ter

rok za vložitev kandidatur.
(2)
Komisija lahko na predlog uprave Fundacije Parus ali Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani v javnem razpisu določi tudi področja študija, v okviru katerih
bodo imeli kandidati zaradi povečane potrebe po strokovnjakih prednost pred
drugimi kandidati.




6. člen
(1)
Za štipendijo Fundacije Parus lahko zaprosi vsak diplomant druge stopnje
bolonjskega programa pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani končal tudi prvo stopnjo bolonjskega programa pravo,
in katerega povprečna ocena znaša najmanj 8,5 (osem celih pet), če ob poteku roka
za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 28 let.
(2)
Štipendija Fundacije Parus se lahko izjemoma podeli tudi kandidatu s
povprečno oceno v času študija (upoštevaje prvo in drugo stopnjo študija) na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani nižjo od 8,5 (osem celih pet), ali kandidatu, ki je ob
poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo že dopolnil 28 let, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi (odličen uspeh na študijskem področju, ki je predmet
podiplomskega študija, odlični obštudijski dosežki ipd.).
(3)
V primeru, da Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani preide na enovit
magistrski študij programa pravo, se beseda »vsak diplomant druge stopnje
bolonjskega programa« v prvem odstavku tega člena interpretira kot »vsak
diplomant enovitega magistrskega študija«.
(4)
V primeru, da Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani preide na enovit
magistrski študij programa pravo, se pri uporabi izjeme iz drugega odstavka tega
člena upošteva povprečna ocena v času enovitega magistrskega študija.
(5)
V primeru, da za štipendijo Fundacija Parus skladno z drugim odstavkom tega
člena zaprosi kandidat, ki je zaključil študij prava na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani po starem enovitem programu (je torej pridobil naziv univerzitetni
diplomirani pravnik), se kot kriterij iz 1. odstavka tega člena upošteva povprečna
ocena študija v času dodiplomskega študija, po katerem je kandidat pridobil naziv
»univerzitetni diplomirani pravnik«.

7. člen
(1)
Prošnjo za dodelitev štipendije za prihodnje študijsko leto morajo kandidati
oddati najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
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8. člen
(1)

Prošnji za štipendijo je potrebno priložiti:





potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
overjeno fotokopijo diplome;
potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno v času
dodiplomskega študija;
kratek življenjepis;
pismo o nameri, v katerem kandidat za štipendijo opiše razloge za vpis na
podiplomski študij in utemelji izbiro študijske smeri ter institucijo, na katero
se želi vpisati;
priporočili dveh univerzitetnih profesorjev;
potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski študij na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani ali na priznani univerzi v tujini;
izjavo, da kandidat ne prejema nobene druge štipendije in da ne prejema
rednega dohodka.








9. člen
(1)
Priporočili univerzitetnih profesorjev iz 6. alineje prejšnjega člena tega
pravilnika se morata oddati v zapečatenih kuvertah, ki jih vsak od univerzalnih
profesorjev podpiše na črti in podpis prelepi s prozornim lepilnim trakom.

10. člen
(1)
Komisija najkasneje do 15. aprila pregleda prispele prošnje za štipendije in
ugotovi, ali so pravilne in popolne.

11. člen
(1)
Komisija po vsebinski proučitvi vseh popolnih prošenj predlaga štipendiste,
izbiro med kandidati pa opravi uprava Fundacije Parus.

12. člen
(1)
Kriteriji za ocenjevanje kandidatov za dodelitev štipendij za
podiplomski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so:
-

vpis

na

povprečna ocena v času študija na prvi in drugi stopnji študija po bolonjskem
programu pravo (oziroma v času študija na enovitem magistrskem študijskem
programu pravo) do 40 točk, pri čemer je kandidat upravičen do:
o 40 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,50,
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-

-

o 30 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,25,
o 20 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,00, ter
o 10 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 8,75;
opravljen državni pravniški izpit - 20 točk;
tema diplomsko-magistrskega dela na področju gospodarskega prava in prava
pravno ekonomskih znanosti - do 5 točk;
objava dveh ali več člankov v pravni publikaciji (Pravna Praksa, Podjetje in
Delo ipd.) – do 5 točk;
priznanje Pravne fakultete za vrhunsko magistrsko-diplomsko (oziroma v
primeru študija po starem programu: diplomsko) nalogo - 5 točk;
priporočili univerzitetnih profesorjev - do 10 točk;
druga znanja kandidata (tuji jeziki, uspehi na tekmovanjih, uspeh na
morebitnem vzporednem študiju ipd.), dosežena druga ali tretja stopnja
izobrazbe na drugem študijskem področju - do 10 točk;
splošna ocena kandidata (delovne izkušnje, objave člankov, ipd.) - do 10 točk.

13. člen
(1)
Kriteriji za ocenjevanje kandidatov za dodelitev štipendij za
podiplomski študij na priznanih tujih univerzah so:
-

-

vpis

na

povprečna ocena v času študija na prvi in drugi stopnji študija po bolonjskem
programu pravo (oziroma v času študija na enovitem magistrskem študijskem
programu pravo) do 40 točk, pri čemer je kandidat upravičen do:
o 40 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,50,
o 30 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,25,
o 20 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 9,00,
o 10 točk, v kolikor je njegova povprečna ocena znašala več kot 8,75;
kakovost prijavljene univerze oziroma študija, pri čemer:
o kandidat dobi 30 točk, v kolikor so vse univerze, na katere se je
štipendist prijavil, uvrščene med 20 najboljših svetovnih univerz na
katerikoli izmed aktualnih lestvic univerz (tj. lestvic, ki so veljavne v
letu, v katerem se je kandidat prijavil na štipendijo Fundacije Parus), in
sicer: Academic Ranking of World Universities oziroma Shanghai
ranking (tj., šangajska lestvica) v kategoriji družboslovnih znanosti ali
lestvici Times Higher Education World University Rankings v kategoriji
družboslovnih znanosti ali lestvici QS World University Rankings v
kategoriji pravo;
o kandidat dobi 20 točk, v kolikor so vse univerze, na katere se je
štipendist prijavil, uvrščene med 50 najboljših svetovnih univerz oz.
programov prava na katerikoli izmed aktualnih lestvic univerz (tj.
lestvic, ki so veljavne v letu, v katerem se je kandidat prijavil na
štipendijo Fundacije Parus) : Academic Ranking of World Universities
oziroma Shanghai ranking (t.l. šanghajska lestvica) v kategoriji
družboslovnih znanosti ali lestvici Times Higher Education World
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-

-

University Rankings v kategoriji družboslovnih znanosti ali lestvici QS
World University Rankings v kategoriji pravo;
opravljen državni pravniški izpit - 20 točk;
tema diplomsko-magistrskega dela na področju gospodarskega prava in prava
pravno ekonomskih znanosti - do 5 točk;
objava dveh ali več člankov v pravni publikaciji (Pravna Praksa, Podjetje in
Delo ipd.) – do 5 točk;
priznanje Pravne fakultete za vrhunsko magistrsko-diplomsko (oziroma v
primeru študija po starem programu: diplomsko) nalogo - 5 točk;
priporočili univerzitetnih profesorjev - do 10 točk;
druga znanja kandidata (tuji jeziki, uspehi na tekmovanjih, uspeh na
morebitnem vzporednem študiju ipd.), dosežena druga ali tretja stopnja
izobrazbe na drugem študijskem področju - do 10 točk;
splošna ocena kandidata (delovne izkušnje, objave člankov, ipd.) - do 10 točk.

14. člen
(1)
Uprava Fundacije Parus najkasneje do 15. maja sprejme sklepe o izbiri
štipendistov.
(2)
Uprava Fundacije Parus o izbiri štipendistov kandidate obvesti najkasneje do
15. junija.
(3)
Uprava Fundacije Parus o odločitvi obvesti vsakega kandidata, ki je vložil
popolno prošnjo za podelitev štipendije, pri čemer ga ne seznani z imeni ostalih
kandidatov in izbranih štipendistov.

15. člen
(1)
Kandidat za štipendijo mora Fundaciji Parus najkasneje do 31. maja predložiti
potrdilo o vpisu na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ali na priznano tujo
univerzo, kjer bo opravljal podiplomski študij.
(2)
V kolikor kandidat do 31. maja Fundaciji Parus ne predloži potrdila o vpisu iz
prejšnjega odstavka tega člena, uprava sklep o podelitvi štipendije razveljavi,
štipendija pa podeli drugemu najustreznejšemu kandidatu.

16. člen
(1)
Uprava Fundacije Parus s štipendisti sklene štipendijske pogodbe najkasneje
do 15. julija.
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17. člen
(1)

Kandidatu se načeloma dodeli celoten znesek šolnine.

(2)
Kandidatu se za vsak mesec študija načeloma dodeli še 1.000,00 EUR za
življenjske stroške.
(3)
Fundacija Parus se načeloma zavezuje letno štipendirati tri (3) kandidate za
študij v tujini. Če sredstva dovoljujejo, lahko Fundacija Parus štipendira več
kandidatov.
(4)
V primeru, da se na razpis prijavi več kandidatov, ki so po ocenitvi uvrščeni na
enako mesto, in skupni znesek, namenjen štipendiranju, presega dovoljeno mejo
100.000,00 EUR, se izmed kandidatov načeloma izbere enega, naključno izbranega
kandidata.

18. člen
(1)
Vsak štipendist je dolžan ob koncu vsakega študijskega leta najkasneje do 31.
oktobra in ob koncu celotnega podiplomskega študija Fundaciji Parus posredovati
vsebinsko poročilo o poteku študija, za katerega je prejel štipendijo Fundacije Parus,
ter ji poslati fotokopije dokazil o opravljenih študijskih obveznostih.
(2)
Vsak štipendist je dolžan Fundacijo Parus na njeno izrecno zahtevo kadar koli
obveščati o poteku študija in opravljenih študijskih obveznostih.

19. člen
(1)
Štipendist Fundacije Parus je dolžan v tujini doseženo stopnjo izobrazbe
nostrificirati v Republiki Sloveniji.

20. člen
(1)
Štipendist Fundacije Parus se je dolžan po koncu študija, ki je bil v celoti ali
deloma financiran iz sredstev Fundacije Parus, za najmanj toliko časa, kolikor je
prejemal štipendijo Fundacije Parus, zaposliti v Republiki Sloveniji, vendar za
najmanj 3 (tri) leta.

21. člen
(1)
V kolikor štipendist Fundacije Parus kljub dokazanim prizadevanjem
(pošiljanje prošenj za zaposlitev, udeležbe na razgovorih ipd.) v Republiki Sloveniji
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več kot 3 (tri) mesece ne more najti ustrezne zaposlitve, mora o tem pisno obvestiti
Fundacijo Parus.
(2)
Fundacija Parus lahko v primeru dokazanih neuspešnih prizadevanj njenega
štipendista za zaposlitev v Republiki Sloveniji sklene, da štipendist ni vezan z
določilom prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.

22. člen
(1)
Štipendist Fundacije Parus mora vrniti vse prejete zneske štipendij skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od njihovega prejema dalje, če:







študija ne dokonča v predpisanem roku, pri čemer mu lahko uprava Fundacije
Parus na njegovo prošnjo v primeru opravičljivih razlogov (daljša bolezen,
materinstvo ipd.) podaljša rok dokončanja študija do največ dvojne dolžine s
strani fakultete določenega predvidenega časa študija;
je v prošnji za dodelitev štipendije navajal neresnične podatke;
je s svojim ravnanjem huje krnil ugled Fundacije Parus ali Republike Slovenije;
se izkaže, da je v času podiplomskega študija poleg štipendije Fundacije Parus
prejemal še kakšno drugo štipendijo ali redni dohodek;
se po končanem podiplomskem študiju v skladu s 1. odstavkom 19. člena tega
pravilnika ne zaposli v Republiki Sloveniji.

23. člen
(1)
V kolikor Fundacija Parus tekom podiplomskega študija njenega štipendista
ugotovi, da štipendist ne bo mogel v roku uspešno izpolniti vseh svojih študijskih
obveznosti, mu lahko uprava ustavi nadaljnje izplačevanje zneskov štipendij.
(2)
Uprava Fundacije Parus v sklepu o ustavitvi nadaljnjega izplačevanja štipendij
lahko odloči tudi, da je štipendist dolžan vrniti že prejete zneske štipendij skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od njihovega prejema dalje do plačila.
(3)
Pri presoji, ali je štipendist dolžan vrniti že prejete zneske štipendij, uprava
Fundacije Parus upošteva zlasti njegovo krivdo za neuspešnost njegovega
podiplomskega študija.

24. člen
(1)
Vsak štipendist Fundacije Parus je dolžan v vseh svojih vlogah za zaposlitev in
življenjepisu najmanj 10 (deset) let od dneva zaključka podiplomskega študija, za
katerega je prejemal štipendije Fundacije Parus, navajati, da je bil štipendist
Fundacije Parus, v nasprotnem primeru mu lahko uprava Fundacije Parus naloži
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vrnitev vseh prejetih zneskov štipendij skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva njihovega prejema dalje.

25. člen
(1)
Fundacija Parus na spletni strani Fundacije Parus in Pravne fakultete Univerze
v Ljubljani vsako leto objavi seznam štipendistov Fundacije Parus, ki so uspešno
dokončali podiplomski študij, skupaj z navedbo institucije, na kateri so študij
dokončali, in nazivom, ki so ga po končanem podiplomskem študiju pridobili.
(2)
Seznam štipendistov iz prvega odstavka tega člena se lahko objavi tudi na
oglasni deski Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v sredstvih javnega obveščanja
ali na druge ustrezne načine.

26. člen
(1)
Uprava Fundacije Parus lahko na predlog Komisije štipendistu, ki je tekom
podiplomskega študija dosegel izjemen študijski uspeh ali dosegel druge odlične
strokovne dosežke, podeli posebno priznanje Fundacije Parus.
(2)
Priznanje iz prvega odstavka tega člena uprava Fundacije Parus podeljuje
zlasti študentom, ki so tekom podiplomskega študija pridobili povprečno oceno
najmanj 8,5, in študentom, ki so dosegli odlične strokovne dosežke na mednarodni
ravni.
(3)
Priznanje iz prvega odstavka tega člena Fundacija Parus lahko podeli po
zaključku podiplomskega študija štipendista ali po ugotovitvi odličnega strokovnega
dosežka.
(4)
Priznanje iz prvega odstavka tega člena se lahko štipendistom Fundacije Parus
podeli največ eno leto po uspešnem zaključku podiplomskega študija, za katerega je
štipendist prejemal štipendijo Fundacije Parus.

27. člen
(1)
Priznanje iz prvega odstavka 25. člena tega pravilnika se podeli v obliki
slavnostne listine.
(2)

Obliko listine določi Komisija.
28. člen

(1)
Priznanja iz prvega odstavka 25. člena tega pravilnika se podeljujejo enkrat
letno.
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(2)
Komisija mora morebitne predloge za podelitev priznanj iz prvega odstavka
25. člena tega pravilnika upravi Fundacije Parus posredovati najkasneje 30 (trideset)
dni pred dnem podelitve priznanj.
(3)

Letno se podeli največ 3 (tri) priznanja.

(4)
Podatki o podeljenih priznanjih se objavijo na spletni strani Fundacije Parus in
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, lahko pa tudi na oglasni deski Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani, sredstvih javnega obveščanja ali na druge ustrezne načine.

29. člen
Zaradi omogočanja podelitve štipendij tudi za študijsko leto 2006/2007 roki, določeni
s tem pravilnikom, za postopek podelitve štipendij za navedeno študijsko leto ne
veljajo in se posebej določijo v razpisu štipendij za to študijsko leto.

30. člen
Ta pravilnik velja od dne 29.12.2017 dalje in se začne uporabljati z dnem
31.12.2017.

V Ljubljani, dne 29.12.2017

Peter Grašek,
član uprave Fundacije Parus
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