PRAVILNIK O PODELJEVANJU DENARNE POMOČI PODIPLOMSKIM
ŠTUDENTOM VETERINARSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
1. člen
Društvo alumnov (v nadaljnjem besedilu društvo) želi s finančno pomočjo (v nadaljnjem
besedilu pomoč), pomagati študentom podiplomskega študija Veterinarske fakultete Univerze
v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu VF) za študij v tujini. Ta pravilnik določa merila in
postopek dodelitve pomoči.
2. člen
Društvo podeljuje pomoč enkrat letno, glede na finančno stanje. Sklep o vrednosti in številu
pomoči za tekoče leto obravnava in sprejme občni zbor na predlog predsednika društva.
3. člen
Prejemnik pomoči mora biti član društva alumnov in vpisan na podiplomski študij VF.
Osnovni kriteriji za dodelitev pomoči so: dotedanji podiplomski in dodiplomski študijski
uspeh, uspešnost pri raziskovalnem delu (nagrada za študentsko raziskovalno delo,
sodelovanje pri raziskavah, ipd.), količina opravljenega dela na doktorski nalogi in višina
drugih denarnih pomoči. Pri ocenjevanju kandidatov komisija uporablja točkovalnik, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Posameznik praviloma prejme pomoč samo enkrat.
4. člen
Najkasneje 14 dni po sklepu občnega zbora o dodelitvi pomoči objavi društvo razpis na
spletni strani VF in na oglasnih mestih za študente podiplomskega študija VF. V razpisu sta
obvezno navedena način in rok prijave.
5. člen
Kandidat mora ob vlogi predložiti prošnjo in izpolnjen obrazec, ki je sestavni del tega
pravilnika. Kandidatom je na razpolago na spletnem naslovu razpisa.
6. člen
Ustreznost in izbor kandidatov, na osnovi določil 3. člena tega pravilnika, opravi v mesecu
dni po zaključku razpisa komisija, ki jo določi občni zbor. Komisija preveri točnost podatkov,
oceni kandidate v skladu s 3. členom tega pravilnika in jih glede na število doseženih točk ter
presoje ustrezno razporedi. Komisija pripravi pisni predlog, ki ga posreduje predsedniku
društva. Izbor je veljaven, ko ga potrdi predsednik društva.
7. člen
Vsi podatki o kandidatih, s katerimi razpolaga komisija, so poslovna skrivnost in je potrebno
z njimi temu primerno postopati.
8. člen
Prejemnik pomoči po končanem usposabljanju tega predstavi na sestanku društva. V primeru
neustrezne porabe pomoči, jo mora kandidat vrniti društvu alumnov.
9. člen
Podelitev pomoči opravi predsednik s člani komisije z izročitvijo čeka na slavnostni način,
mesec dni po potrditvi.

10. člen
V primeru nesporazuma poskušata društvo in prejemnik pomoči rešiti zaplet sporazumno. Če
tega ne uspeta, razrešuje nesporazum pristojno sodišče.
11. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme občni zbor.
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