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Na podlagi 15. člena Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/09) izdaja
župan Mestne občine Maribor naslednje
KRITERIJE
za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih dijakov
in študentov – štipendistov Mestne občine Maribor
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Pri vrednotenju vlog, prispelih na letni javni razpis za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom po Pravilniku o
štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov (MUV, št. 20/09),
se uporabljajo naslednji kriteriji:
1. VREDNOTENJE UČNEGA
OZIROMA ŠTUDIJSKEGA USPEHA

državno

1. 1. Vrednotenje učnega uspeha – dijaki:
Povprečna zaključna ocena
v preteklem šolskem letu

Število točk
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1. 2. Vrednotenje študijskega uspeha - študenti:
Povprečna ocena izpitov, opravljenih
v preteklem študijskem letu
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2. VREDNOTENJE IZJEMNIH ŠOLSKIH IN
IZVENŠOLSKIH DOSEŽKOV
2. 1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij
(matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina,
biologija, tuji jeziki, logika, debatni krožki in drugo),
športna in glasbena tekmovanja, natečaji (arhitekturni,
filmski, glasbeni, likovni, fotografski in drugo) ter
raziskovalne naloge
ŠTEVILO TOČK
VRSTA TEKMOVANJA
IN UVRSTITEV

za
individualne
uvrstitve

za
ekipne
uvrstitve

2. 2. Razstave*, nastopi (plesni, glasbeni ali gledališki),
koncerti, recitali, režija in scenarij, in drugo
Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del
obveznega študijskega programa!
NIVO

ŠTEVILO TOČK
Individualno delo** Skupinsko delo

* Razstave – kot dokazilo se upošteva vabilo na razstavo z navedbo datuma otvoritve razstave,
** Individualno delo - monodrame, glavne vloge, samostojni recital in podobno.
2. 3. Objave in predstavitve samostojnih avtorskih del
NIVO
ŠTEVILO TOČK
2.3.1 Objave
objava samostojnega avtorskega prispevka
na srednješolskem nivoju ali v okviru študentskega glasila posamezne fakultete
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objava ali predstavitev samostojnega avtorskega prispevka v medijih (časopisih,
revijah, radijskih in televizijskih programih, elektronskih publikacijah in drugo)

4

2.3.2 Znanstveno-raziskovalno delo
objava v domači publikaciji

5

objava v tuji publikaciji
10
Opozorilo o dokazilih:
- k 2.3.1 revija, glasilo ali drugo kjer je objavljeno avtorsko
delo;
- k 2.3.2 fotokopija avtorskega dela (kopija avtorskega dela in
kopija naslovnice, kjer je članek objavljen) iz katerega bo razvidno, kje in kdaj je bilo objavljeno (originalno avtorsko delo
mora biti razpoložljivo na vpogled uradni osebi).
2.4. Dodatna izobraževanja
VRSTA IZOBRAŽEVANJA

ŠTEVILO TOČK

2.4.1 Tečaji in izpiti iz tujega jezika
Opravljen najmanj 70 urni tečaj iz tujega
jezika, izpit iz tujega jezika z mednarodno
veljavo - stopnja A1 in A2
Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo - stopnja B1
Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo - stopnja B2
Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo - stopnja C1
Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo - stopnja C2
2.4.2 Vzporedno šolanje, izmenjalni
programi, enakovredni vzporedni
študijski programi:
vzporedno redno šolanje (glasbena
šola…),
izmenjalni programi
enakovredni vzporedni študijski programi

državni

6

mednarodni

7

Na občinskem nivoju se upoštevajo priznanja/pohvale/nagrade, ki jih podeli občina ali univerza.
Na državnem nivoju se upoštevajo priznanja/pohvale/nagrade,
ki jih podeli Vlada Republike Slovenije ali pristojno ministrstvo.
2. 7. Aktivna prostovoljna dejavnost
Vsako dokazilo o prostovoljni aktivnosti, ki je priloženo, se
točkuje z 2 točkama. Točkujejo se največ 3 registrirane prostovoljne dejavnosti !
Opozorilo o dokazilu: natančna obrazložitev organizacije o
prostovoljni dejavnosti kandidata (natančen opis kaj, kdaj in kje
je kandidat izvajal dejavnost). Dejavnost navedena v obrazložitvi
mora biti dokazljiva z dokumentacijo in razpoložljiva na vpogled
uradni osebi.
2. 8. Potrdila o nadarjenosti
ŠTEVILO TOČK

2

Dokazilo o nadarjenosti – za dijake
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Dokazilo izobraževalne ustanove,
da je uvrščen med najboljših 5%
študentov v svoji generaciji
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ŠTEVILO TOČK

šolskih skupnostih (predsednik…)

1

zunanjih institucijah (klubi, društva ipd.)

2

univerzitetnih skupnostih

3

mednarodnih institucijah

4

2. 6. Nagrade (N), pohvale (P) in priznanja (PR)
NIVO

5

VRSTA DOKAZILA

2. 5. Funkcije
Predsednik, urednik, demonstrator, vodja tečajev in drugo
FUNKCIJE V:

občinski

ŠTEVILO TOČK
nagrade, pohvale, priznanja
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