Številka: 41010-0006/2016-1
Datum: 08.06.2016
Na podlagi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 22/16) in
Pravilnika o nagrajevanju diplom in drugih nalog povezanih s dodiplomskim in
podiplomskim študijem (sprejet na 17. redni seji dne 20.11.2008), Občina Borovnica objavlja

RAZPIS O NAGRAJEVANJU DIPLOM IN DRUGIH NALOG
POVEZANIH Z DODIPLOMSKIM IN PODIPLOMSKIM
ŠTUDIJEM
1.

Predmet razpisa: Nagrajevanje diplom in drugih nalog povezanih z dodiplomskim in
podiplomskim študijem z doseženo VI., VII., VIII. in IX. stopnjo izobrazbe

2.

Namen nagrajevanja nalog: spodbuditev diplomantov, da pri izbiri obravnavanih tem
vključujejo vsebine, ki bodo lahko prispevale k razvoju podjetništva, kmetijstva in
turizma, ter k ohranjanju okolja in kvaliteti bivanja v občini Borovnica.

3.

Upravičenci: osebe, ki pripravljajo zaključno nalogo (diploma, magisterij, doktorat) na
dodiplomskem oz. podiplomskem študiju

4.

Pogoji: nagrada se podeli le prijavitelju, ki ima stalno bivališče v občini in je uspešno
opravil zagovor naloge. Upoštevale se bodo samo naloge, ki bodo vključevale
predpisane vsebine in ne bodo starejše od 24 mesecev po zagovoru diplomske naloge.
Kandidati morajo k vlogi predložiti:
- diplomsko nalogo (v pisni in elektronski obliki)
- potrdilo o opravljeni diplomi ali potrdilo visokošolske organizacije ali
mentorja, da ima kandidat potrjeno diplomsko nalogo
- izpolnjena prijavnica na razpis o nagrajevanju diplom in drugih nalog
- izjavo, s katero kandidat soglaša, da je naloga shranjena v Knjižnici dr. Marje
Borštnik v Borovnici ter da je javno dostopna.

5.

Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR

6.

Rok za oddajo: Kandidati morajo v skladu s tem razpisom vloge posredovati
najkasneje do 15.07.2016, v zaprti kuverti z oznako »Razpis o nagrajevanju diplom«
na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, na zadnji strani mora
biti naveden naslov vlagatelja.

7.

Diplomske naloge ocenjuje komisija, ki šteje predsednika in dva člana, predstavnika
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter enega strokovnega sodelavca
s področja, obravnavanih v diplomskih nalogah. Komisijo imenuje župan.

8.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

9.

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na Občini Borovnica, po tel. 7507464, Sonja Osredkar, e-mail: premozenje@borovnica.si

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela
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PRIJAVNICA NA RAZPIS O NAGRAJEVNJU DIPLOM IN
DRUGIH NALOG
Ime in priimek _______________________________________________________________
Naslov _____________________________________________________________________
Rojen/a ____________________________________________________________________
Davčna številka ______________________________________________________________
Telefon ____________________________________________________________________
št. transakcijskega računa _____________________________________________________
odprt pri __________________________________________________

Naslov diplomske naloge:
Glavni naslov: _______________________________________________________________
Podnaslov: __________________________________________________________________
Visokošolska organizacija: _____________________________________________________
Mentor: ____________________________________________________________________
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IZJAVA
Podpisan/a __________________________________________________________________
stanujoč ____________________________________________________________________
SOGLAŠAM, da je naloga shranjena v Knjižnici dr. Marje Borštnik v Borovnici ter da je
javno dostopna.

Datum:

…………………………..
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