PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD DELAVSKE HRANILNICE
ZA ZAKLJUČNA DELA ŠTUDENTOV
1. člen
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) s podeljevanjem nagrad za najboljša
diplomska, magistrska ali doktorska dela spodbuja raziskovalna dela študentov na fakultetah v Republiki
Sloveniji na področju, ki so pomembna za delovanje hranilnice.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
3. člen
Ta pravilnik določa vrsto nagrade, postopek ter merila za sprejem in ocenjevanje del ter sestavo in
naloge Komisije za ocenjevanje zaključnih del (v nadaljevanju: Komisija).

4. člen
Na razpis za najboljša zaključna dela se lahko prijavijo študenti, ki so zaključili študij 1., 2. ali 3. bolonjske
stopnje na katerikoli univerzi v Republiki Sloveniji in se njihovo zaključno delo nanaša na eno izmed
naslednjih področij:
- ekonomija - smer finance,
- bančništvo,
- finančno pravo,
- informatika - podpora finančnemu poslovanju,
- fintech tehnologije
Prijava se za leto 2017/2018 predloži na temelju javnega razpisa hranilnice za leto 2017/2018 do
31.01.2019, za bodoča leta pa do 30.09., za dela, uspešno zagovarjana od 1. 9. prejšnjega do 31. 8.
tekočega leta, razen v šolskem letu 2017/2018, kjer se upoštevajo dela, ki so bila zagovarjana do
31.12.2018. Razpis se objavi na spletnih straneh hranilnice in oglasnih oz. elektronskih deskah fakultet
v Republiki Sloveniji.
5. člen
Prijava mora vsebovati:
• delo kandidata v elektronski obliki,
• izpolnjen prijavni obrazec,
• priporočilo mentorja,
• Izjavo o avtorstvu, ki je priloga tega pravilnika,
• potrdilo o uspešnem zaključku študija.

6. člen
Komisija šteje največ 8 članov, (in jo v 2017/2018 sestavljajo Franjo Štiblar, Katarina Zajc, Boris
Frajnkovič, Andreja Bajuk Mušič, Janez Krevs in Marjan Gojkovič, Renato Založnik in Miloš Pugelj). Člani
komisije prihajajo iz vrst članov nadzornega sveta oz. zaposlenih v hranilnici.

7. člen
Komisija za ocenjevanje izmed prijavljenih izbere največ 10 najboljših del. O podelitvi nagrad odloča
uprava hranilnice in nadzorni svet.

8. člen
Nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 1., 2. ali 3.
bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija.

9. člen
Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja:
• jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
• znanstvena odličnost in uporabna vrednost za Delavsko hranilnico,
• širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe,
• poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
• razčlenjevalna temeljitost,
• samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (objava),
• zmogljivost oblikovanja besedila in ustrezen nivo jezikovne kulture slovenščine.
Komisija najpozneje v dveh mesecih od roka za predložitev posreduje upravi hranilnice do deset
najboljših del, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.
Uprava hranilnice iz med del, ki so se uvrstila v ožji izbor, vsako leto izbere največ pet del, ki jih nagradi
in sicer: za prvo mesto 500 eur, za 2 mesto 250 eur in za 3 mesto 150 eur, za 4 in 5 mesto pa 50 eur.
Nagrado prejmejo študentje na račun, odprt pri hranilnici.

10. člen
Nagrado podeljuje predsednik uprave hranilnice.

11. člen
Hranilnica imena nagrajencev objavi na svoji spletni strani ter na Facebook profilu Delavske hranilnice,
skupaj z naslovi njihovih del ter navedbo mentorjev. Če nagrajenec svoje delo objavi ali ga razstavi, mora
navesti, da je bilo in kdaj je bilo delo nagrajeno z nagrado Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za najboljša
zaključna dela za študente.
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12. člen
Uprava je sprejela pravilnik na 56. redni seji uprave dne 29.5.2018, uporablja pa se od študijskega leta
2017/2018 dalje. Pravilnik se objavi na spletnih straneh hranilnice.

Priloge:
1.) Kriteriji ocenjevanja
2.) Prijavni obrazec
3.) Izjava o avtorstvu

Uprava hranilnice
Članica uprave
Jasna Mesić
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Predsednik uprave
Renato Založnik

