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Na podlagi 15. člena Pravilnika o štipendiranju nadarjenih
dijakov in študentov (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2009)
izdaja župan Mestne občine Maribor naslednje

KRITERIJE
za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih dijakov in
študentov – štipendistov Mestne občine Maribor
I.
Pri vrednotenju vlog, prispelih na letni javni razpis za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom po Pravilniku o
štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2009) se uporabljajo naslednji kriteriji:
1. VREDNOTENJE UČNEGA OZIROMA ŠTUDIJSKEGA
USPEHA

ŠT. 14 – 15. 7. 2016

2. VREDNOTENJE IZJEMNIH ŠOLSKIH IN
IZVENŠOLSKIH DOSEŽKOV
2.1. Uvrstitve na tekmovanjih iz posameznih predmetnih
področij
(matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija, tuji jeziki, logika, debatni krožki in drugo), športnih in
glasbenih tekmovanjih, natečajih (arhitekturni, filmski, glasbeni,
likovni, fotografski in drugo) ter raziskovalne naloge
VRSTA TEKMOVANJA
IN UVRSTITEV

ŠTEVILO TOČK
za
individualne
uvrstitve

za
ekipne
uvrstitve

3. mesto

1

0,5

2. mesto

2

1

1. mesto

3

1,5

srebrno priznanje

4

2

3. mesto

5

2,5

2. mesto

6

3

1. mesto

7

3,5

srebrno priznanje

4

2

zlato priznanje

6

3

3. mesto

7

3,5

2. mesto

8

4

1. mesto

9

4,5

udeležba

10

5

srebrno priznanje

11

5,5

šolsko/klubsko

mestno/občinsko
1.1. Vrednotenje učnega uspeha – dijaki:
Povprečna zaključna ocena v preteklem
šolskem letu

Število
točk

4,80 – 5,00

50

4,60 – 4,79

48

4,40 – 4,59

45

4,20 – 4,39

42

4,00 – 4,19

40

1.2. Vrednotenje študijskega uspeha - študenti:

državno

mednarodno*

Povprečna ocena izpitov, opravljenih v
preteklem študijskem letu

Število
točk

9,90 – 10

60

9,60 – 9,89

58

zlato priznanje

12

6

9,30 – 9,59

55

3. mesto

13

6,5

9,00 – 9,29

52

2. mesto

14

7

8,80 – 8,99

49

1. mesto

15

7,5

8,50– 8,79

46

8,30 – 8,49

43

8,00 – 8,29

40

Mednarodno* - upošteva se udeležba najmanj štirih držav, v
nasprotnem primeru se upošteva uvrstitev na državnem nivoju.
Opomba:
V kolikor je v priznanju določeno mesto uvrstitve (1. mesto,
2. mesto, 3. mesto ali samo uvrstitev) in vrsta priznanja (zlata,
srebrna, bronasta), se upošteva vrsta priznanja.
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Kot dokazilo se upošteva potrdilo organizatorja tekmovanja
ali natečaja, zbornik tekmovanja ali drugo javno dostopno dokazilo oziroma spletni naslov.
2.2. Poustvarjalne aktivnosti oziroma razstave*, nastopi**
(plesni, glasbeni ali gledališki), koncerti, recitali, režija, scenarij in druge enakovredne aktivnosti
Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del
obveznega študijskega programa!
ŠTEVILO TOČK

NIVO

Individualno
delo***

Skupinsko delo

šolski/univerzitetni

1,5

1

mestni/medobčinski

3

2

državni

4,5

3

mednarodni

6

4

ŠT. 14 – 15. 7. 2016

Samostojno avtorsko delo* so le tiste objave in predstavitve
del, ki so individualne intelektualne stvaritve avtorja, ki je delo
ustvaril. Avtor oziroma fizična oseba je tisti, čigar ime, psevdonim ali znak je naveden pri objavi dela.
Točkujejo se največ 3 objave oziroma predstavitve enakega
samostojnega avtorskega dela.
2.4. Dodatna izobraževanja
VRSTA IZOBRAŽEVANJA

ŠTEVILO
TOČK

2.4.1. Tečaji in izpiti iz tujega jezika

Razstave* - kot dokazilo se upošteva vabilo na razstavo z navedbo datuma otvoritve razstave.
Nastopi** - kot dokazilo se upoštevajo programski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki in druga dokazila s podatki nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne in druge organizacije
ter organizatorji prireditev.
Individualno delo*** - monodrame, glavne vloge, samostojni
recitali in koncerti, moderatorstvo prireditev, okroglih miz in različnih radijskih in televizijskih oddaj in podobno.

Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo stopnja A1 in A2

2

Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo stopnja B1

4

Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo stopnja B2

6

Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo stopnja C1

8

Izpit iz tujega jezika z mednarodno veljavo stopnja C2

10

2.3. Objave in predstavitve samostojnih avtorskih del*
ŠTEVILO
TOČK

2.4.2. Vzporedno šolanje, izmenjalni programi,
enakovredni vzporedni študijski programi:
20

objava samostojnega avtorskega prispevka
na srednješolskem nivoju ali v okviru
študentskega glasila posamezne fakultete

2

vzporedno redno šolanje (glasbena šola…) - za
dijake

4

izmenjalni programi - opravljeni v preteklem
študijskem letu
- študent na tuji instituciji (v skladu s podpisanim
sporazumom fakultete oz. univerze) obiskuje
predavanja in seminarje ter opravlja predhodno
dogovorjene obveznosti. Po zaključenem
obdobju študija v tujini, prejme potrdilo o
opravljenih študijskih obveznostih, v katerem so
prikazani študentovi rezultati. Čas izmenjave je
najmanj 5 mesecev,
- za praktično usposabljanje je čas izmenjave
najmanj 2 meseca.

20

objava ali predstavitev samostojnega avtorskega
prispevka v medijih (časopisih, revijah, radijskih
in televizijskih programih, elektronskih
publikacijah in drugo)

enakovredni vzporedni študijski programi študij po dveh ločenih programih na istem ali
različnih visokošolskih zavodih (vzporedno
k matičnemu programu se študent, ki
izpolnjuje pogoje za vpis ter pridobi ustrezno
soglasje, vpiše še v drug študijski program)

25

NIVO
2.3.1 Objave

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 razpoložljiv na vpogled uradni osebi);
- avtorsko delo mora vsebovati najmanj 5.000 znakov besedila brez presledka, reference se ne štejejo.
Opomba:

10
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2.5. Funkcije
Vodilne funkcije* ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot
so predsednik, urednik, demonstrator, vodja tečajev, organizator,
raziskovalec, asistent, vodja, trener, kapetan in podobne enakovredne funkcije.
FUNKCIJE V:

ŠTEVILO
TOČK

šolskih skupnostih (predsednik…)

1

zunanjih institucijah (klubi, društva ipd.)

2

2.7. Aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo
Vsako dokazilo o prostovoljni aktivnosti (opravljenih najmanj
100 ur v preteklem šolskem ali študijskem letu), ki je priloženo
oziroma odločba o tutorstvu, se točkuje z 2 točkama. Točkujejo
se največ 3 registrirane prostovoljne dejavnosti ali tutorstva!
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.

univerzitetnih skupnostih

3

2.8. Potrdila o nadarjenosti

mednarodnih institucijah

4

Opomba:
Vodilne funkcije* so le tiste funkcije iz katerih izhaja, da gre
za samostojno individualno vodilno funkcijo v skupnostih in inštitucijah. Članstvo se ne šteje kot vodilna funkcija.

NIVO
občinski
natečaj »Mladi za napredek Maribora«
bronasto priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

ŠTEVILO
TOČK
5
2
3
4

državni

6

mednarodni

7

Na občinskem nivoju se upoštevajo priznanja/pohvale/nagrade/diplome, ki jih podeli mestna občina ali univerza.
Na državnem nivoju se upoštevajo priznanja/pohvale/nagrade/diplome, ki jih podeli vlada Republike Slovenije, pristojno
ministrstvo ali javni skladi, kateri ustanovitelji so.
Na mednarodnem nivoju se upoštevajo priznanja/pohvale/nagrade/diplome, ki jih podeli mednarodna inštitucija.
Opomba:
Upoštevajo se le tista priznanja/pohvale/nagrade/diplome, ki
niso vezana na že ovrednotene izjemne dosežke po teh kriterijih.

VRSTA DOKAZILA

ŠTEVILO
TOČK

Dokazilo izobraževalne ustanove, da je uvrščen
med najboljših 5% študentov v svoji generaciji

10

2.9. Druga potrdila

2.6. Nagrade (N), pohvale (P), diplome (D) in priznanja (PR)

-

ŠT. 14 – 15. 7. 2016

VRSTA DOKAZILA
Odločba ali dokazilo izobraževalne ustanove
o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
dijak/študent s posebnim statusom
-

ŠTEVILO
TOČK
10
10

II.
Z dnem uveljavitve teh kriterijev prenehajo veljati Kriteriji za
vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih dijakov in študentov – štipendistov Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni
vestnik, št. 20/2009 in št. 15/2014).
Ti kriteriji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 11004-18/2016

Župan Mestne občine Maribor
dr. Andrej Fištravec, s.r.

