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OCENJEVALNI LIST 
 

JAVNI RAZPIS štipendij za nadarjene dijake in študente 
Mestne občine Ljubljana 2006-2007 

 
 
Splošna navodila za izpolnjevanje ocenjevalnega lista in ureditev prilog 
 
 

1. Ocenjevalnega lista se ne prilaga prošnji za štipendijo, saj je namenjen kandidatom kot pomoč za 
predložitev dokazil (ki morajo biti urejena na podlagi spodnjih kriterijev) in služi za prikaz točkovnega 
sistema, ki je podlaga za vrednotenje dosežkov, nagrad… 

 

2. Priloge uredite tako, da jih zložite od tistih z najmanjšo do tistih z najvišjo številko. Priloga z dosežkom, ki 
ga niste mogli uvrstiti v nobeno izmed poglavij od vključno 4. do vključno 16., naj ima najvišjo številko. 

 

3. Prilog ne vračamo. 
 

4. Priporočila in potrdila o vpisu morajo biti priložena v originalu oz. ustrezno overovljena. Tujim 
priporočilom priložite ustrezen prevod. 

 

5. Če ima posamezna priloga (npr. priporočilo), vse zahtevane podatke, lahko služi kot dokazilo za več 
dosežkov.  

 
 

6. Po točkovanju vseh kandidatov po posameznih kategorijah, bo v vsaki postavljena zgornja meja za 
dosežke (maximum). Za povprečno oceno bodo kandidati lahko prejeli od 40 do 60 točk. Na tej podlagi 
bo pripravljen izračun v skladu z razmerjem 60 (uspeh) : 40 (dosežki), ki bo podlaga za prioritetni vrstni 
red in predlog za dodelitev štipendij. 

 
1. Podatki o vlagatelju 
 
Ime in priimek:       ________________________________ 
 
Vrsta šolanja/študija v okviru katerega zaprošate za štipendijo: 

 
    Srednja šola               Dodiplomski     Podiplomski 

 
 a) Originalno potrdilo o vpisu na Srednjo šolo v RS - Priloga št.:  
 b) Originalno potrdilo o vpisu na Univerzo v RS - Priloga št.:  
 c) Originalno potrdilo o vpisu na Univerzo v tujini - Priloga št.:  
 
Za študij v tujini je potrebno priložiti priloge obeh točk: b) in c)! 
 
2. Točkovanje uspeha zadnjega šolskega/študijskega leta 
 
Država šolanja/študija: 

 
   Republika Slovenija    Tujina               

                 

 a) Država:                ______________________________  

                                   b) Naziv institucije:   ______________________________ 
 
Točkovni sistem za dijake/dijakinje: 
 

 

 

Uspeh Število točk Vaše št. točk 
(označite s X) 

4,9 – 5,0 50  
4,7 – 4,9 48  
4,4 – 4,6 45  
4,2 – 4,3 42  
4,0 – 4,1 40  
3,7 – 3,9 38  
3,4 – 3,6 35  
3,2 – 3,3 32  
3,0 – 3,1 30  Dokazilo je Priloga št.:   
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Točkovni sistem za študent(k)e: 
 

Uspeh Število točk Vaše št. točk 
(označite s X) 

9,9 - 10 60  
9,6 – 9,8 58  
9,3 – 9,5 55  
9,0 – 9,2 52  
8,8 – 8,9 49  
8,5 – 8,7 46  
8,3 – 8,4 43  
8,0 – 8,2 40  
7,7 – 7,9 38  
7,4 – 7,6 35  
7,2 – 7,3 32  
7,0 – 7,1 30  

 
 Dokazilo je Priloga št.:   
 
Točkovni sistem za študente, ki so se zadnje študijsko leto šolali v tujini: 
 
Kot obvezna dokazila prilagam: 
 
a) Originalno potrdilo o doseženih ocenah (točkovni sistem tuje institucije) - Priloga    
      št.: 

 

b) Preveden in hkrati pretvorjen točkovni sistem tuje institucije v  
      sistem slovenskega ocenjevanja – Priloga št.:  
 
3. Življenjepis 
 

 Življenjepis prilagam kot Prilogo št.:  
 
Priporočamo, da življenjepis oblikujete po naslednjih navodilih. 
 
Življenjepis naj ne obsega več kot ene strani (skupaj z vsemi obveznimi navedbami) in naj bo napisan v 
pisavi Arial z velikostjo črk 12. V levem kotu zgoraj naj bosta navedena Vaše ime in priimek, pod njima 
številka Priloge pod katero je priložen življenjepis in za odstavkom navedba »Življenjepis« (brez narekovajev, 
sredinska poravnava, poudarjene črke). Vsebinsko naj vsebuje kratek uvod o Vašem dosedanjem 
šolanju/delu, medtem ko v jedru predstavite Vaše dosežke v času zadnjih treh let (od vključno januarja 2003 
dalje). Pod življenjepisom mora biti Vaš lastnoročni podpis.  
 
4. Tekmovanja 
 
Športna in glasbena tekmovanja, tekmovanja iz posameznih predmetnih področij 
(matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, tuji jeziki…)… 
 
Zaradi izognitve ocenjevanja kvantitete udeleževanja tekmovanj, ki se razlikuje med panogami/predmetnimi 
področji ipd. in ki onemogoča ocenjevanje dejanske kvalitete dosežka (uvrstitve) na posameznem 
tekmovanju istega ranga (šolsko, občinsko, državno…), predložite v ocenjevanje izključno 3 najvišje dosežke 
posameznega področja!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če se šolate po vzporednem študiju, predstavlja 
Vaše število točk aritmetična sredina povprečij 
zadnjega študijskega leta obeh fakultet. Enako 
velja za dvopredmetne programe. 
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ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK 
VRSTA 

TEKMOVANJA 
za  

individ. 
uvrstitve 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

za 
pare 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

za  
ekipne 
uvrstitve 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

šolsko/klubsko - - - - - - - - - 
3. mesto 1   0,75   0,5   
2. mesto 2   1,5   1   
1. mesto 3   2,25   1,5   

mestno/občinsko - - - - - - - - - 
3. mesto 4   3   2   
2. mesto 5   3,75   2,5   
1. mesto 6   4,5   3   
državno - - - - - - - - - 
3. mesto 7   5,25   3,5   
2. mesto 8   6   4   
1. mesto 9   6,75   4,5   

mednarodno - - - - - - - - - 
3. mesto 10   7,5   5   
2. mesto 11   8,25   5,5   
1. mesto 12   9   6   

evropsko - - - - - - - - - 
3. mesto 13   9,75   6,5   
2. mesto 14   10,5   7   
1. mesto 15   11,25   7,5   
svetovno - - - - - - - - - 
3. mesto 16   12   8   
2. mesto 17   12,75   8,5   
1. mesto 18   13,5   9   
SKUPNO 

ŠTEVILO TOČK -  - -  - -  - 

 
Skupno število točk za Vaše individualne in ekipne uvrstitve ter uvrstitve v parih:  
 
Dodatne točke za ekipne uvrstitve: 
 

a)  najboljši igralec/plavalec… ekipe        (+ 3 točke)  
b)  najboljši igralec/plavalec… sezone     (+ 4 točke)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupno število vseh dodatnih točk:  
 

 Skupno število točk za vse uvrstitve z dodatnimi točkami:  
 
 
 
 

5. Natečaji 
 
Arhitekturni, filmski, glasbeni in ostali natečaji. 
 
Zaradi izognitve ocenjevanja kvantitete udeleževanja tekmovanj, ki se razlikuje med področji in ki 
onemogoča ocenjevanje dejanske kvalitete dosežka (uvrstitve) na posameznem natečaju istega ranga 
(šolsko, občinsko, državno…), predložite v ocenjevanje izključno 3 najvišje dosežke na posameznem 
področju!  
 
 
 

 
 
 

 Dokazila pod točko a) so Priloge št.:  
 Dokazila pod točko b) so Priloge št.:  
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ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK 
VRSTA 

NATEČAJA 
za  

individ. 
uvrstitve 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

za 
dvoji

ce 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

za  
ekipne 
uvrstitve 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

šolsko/klubsko - - - - - - - - - 
3. mesto 1   0,75   0,5   
2. mesto 2   1,5   1   
1. mesto 3   2,25   1,5   

mestno/občinsko - - - - - - - - - 
3. mesto 4   3   2   
2. mesto 5   3,75   2,5   
1. mesto 6   4,5   3   
državno - - - - - - - - - 
3. mesto 7   5,25   3,5   
2. mesto 8   6   4   
1. mesto 9   6,75   4,5   

mednarodno - - - - - - - - - 
3. mesto 10   7,5   5   
2. mesto 11   8,25   5,5   
1. mesto 12   9   6   

evropsko - - - - - - - - - 
3. mesto 13   9,75   6,5   
2. mesto 14   10,5   7   
1. mesto 15   11,25   7,5   
svetovno - - - - - - - - - 
3. mesto 16   12   8   
2. mesto 17   12,75   8,5   
1. mesto 18   13,5   9   
SKUPNO 

ŠTEVILO TOČK -  - -  - -  - 

 

 Skupno število točk za Vaše individualne in ekipne uvrstitve ter uvrstitve v dvojicah:  
 
6. Uvrstitev v finale* 
 
Uvrstitve v finale se upoštevajo samo v primeru, da kandidat ni dosegel zadostnega števila točk za uvrstitve na prva tri 
mesta (poglavje 4. in 5.). Zaradi izognitve ocenjevanja kvantitete udeleževanja tekmovanj/natečajev, ki 
onemogoča ocenjevanje dejanske kvalitete dosežka (uvrstitve) na posameznem tekmovanju/natečaju istega 
ranga), predložite v ocenjevanje izključno 3 najvišje dosežke!  
 

ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK RAVEN 
TEKMOVANJA  

oz.  
NATEČAJA 

za  
individ. 
uvrstitve 

glede  
na št. 

uvrstitev 

Št. 
prilog 

za 
pare 

glede  
na št. 
uvrstit. 

Št. 
prilog 

za  
ekipne 
uvrstitve 

glede  
na št. 
uvrstit. 

Št. 
prilog 

a) mestna/občinska 2,5   1,88   1,25   
b) državna 4,5   3,38   2,25   
c) mednarodna 6,5   4,88   3,25   
d) evropska 8,5   6,38   4,25   
e) svetovna 10,5   7,88   5,25   
SKUPNO ŠTEVILO 

TOČK -  - -  - -  - 

 

Skupno število točk za vse uvrstitve v finale:  
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7. Razstave, nastopi, koncerti, recitali, vodenje oddaj (poustvarjalne dejavnosti)… 
 
Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del obveznega študijskega programa! 
Največje število projektov za posamezni nivo pri individualnem in skupinskem delu je do vključno 10. Enaka 
omejitev velja za skupinsko delo. Če imate 15 ali več projektov prejmete dodatne točke. 
 

ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK 
NIVO Individualno 

delo* 
glede na št. 
projektov 

Številke 
prilog Skupinsko 

delo 
glede na št. 
projektov 

Številke 
prilog 

a) šolski/univerzitetni 1,5   1   
b) mestni/občinski 3   2   
c) državni 4,5   3   
d) mednarodni 6   4   

SKUPNO ŠTEVILO 
TOČK -  - -  - 

 
Individualno delo* - monodrame, glavne vloge, samostojni recitali… 
 

 Skupno število točk za individualno in skupinsko delo:  
 
Dodatne točke: 
 
Moje št. individualnih projektov je 15 oz. več (obkrožite): 
 
a) na šolskem/univerzitetnem nivoju (+ 2 točki)   
b) na mestnem/občinskem nivoju (+ 4 točke) 
c) na državnem nivoju (+ 6 točk) 
d) na mednarodnem nivoju (+ 8 točk) 
- 
Moje št. skupinskih projektov je 15 oz. več (obkrožite): 
 
a) na šolskem/univerzitetnem nivoju (+ 1 točka) 
b) na mestnem/občinskem nivoju (+ 2 točki) 
c) na državnem nivoju (+ 4 točke) 
d) na mednarodnem nivoju (+ 5 točk) 
- 

 Skupno število vseh dodatnih točk:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skupno število točk za individualno in skupinsko delo z dodatnimi točkami:  
 
8. Avtorska dela in objave 
 
Točkovni sistem (A) v spodnji tabeli, ki se nadaljuje na naslednji strani, prikazuje vrednost 1 
objave/avtorskega dela na posameznem nivoju. Ustrezno glede na število objav seštejte točke v rubriki »A + 
B«. Največje število objav/avtorskih del za posamezni nivo (od a do h) je 10. Če imate 15 ali več 
objav/avtorskih del na posameznem nivoju, pomeni da boste za to, prejeli temu ustrezne dodatne točke 
(rubrika B). 
 
Na vsaki fotokopiji dokazila, ki ga prilagate, s fluorescenčnim flumastrom pobarvajte Vaše ime. 
 

NIVO 
Točkovni 
sistem 

(A) 

Dod. 
točke 
(B) 

A  
+  
B 

Št. 
prilog 

a) objava, izdaja, predvajanje ali javna predstavitev samostojnega  
    avtorskega prispevka na srednješolskem nivoju (vodenje  
    projektov ali uredniških odborov dijaških glasil) 

4 1   

b) objava v okviru študentskega glasila posamezne fakultete  
    (vodenje projektov ali uredniških odborov v okviru fakultete) 5 1,5   

c) objava, izdaja, predvajanje ali javna predstavitev samost. 
    avtorskega dela v okviru krovne študentske organizacije ali  
    univerze 

6 2   

 
 
 

Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  
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d) strokovno tehnični prispevek pri oblikovanju in nastanku 
    predvajanega, objavljenega oz. javno predstavljenega umetniškega  
    projekta izvedenega pri priznanih in uveljavljenih producentskih  
    hišah; članstvo v uredniškem odboru 

7 2,5   

e) objava, izdaja, javna predstavitev ali izvajanje krajših avtorskih  
     prispevkov pri specializiranih umetniških revijah, sodelovanje na 
     skupinskih razstavah v priznanih galerijah in predstavitvah z 
     lastnim avtorskim prispevkom; soavtorstva pri objavljenem, 
     izvajanem, izdanem umetniškem projektu, predstavljenem pri 
     priznanih založbah ali producentskih hišah 

8 3   

f) vodenje (objavljenih, izvajanih, izdanih) projektov, uredniških 
    odborov uveljavljenih revij 9 3,5   

g) objave, izdaje, izvajanja, javne predstavitve samostojnih del, 
     umetniških in drugih projektov pr i  pr iznanih založbah,  
     producentskih hišah, priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno 
     recenzijo v Sloveniji) oz. v samozaložbi s pozitivno recenzijo 
     uveljavljenega ustvarjalca 

10 4   

h) objave, izdaje, izvajanja, javne predstavitve samostojnih del, 
     umetniških in drugih projektov pr i  pr iznanih založbah,  
     producentskih hišah, priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno 
     recenzijo v tujini) 

13 6   

SKUPNO ŠTEVILO 
TOČK - -  - 

- 
9. Znanstveno-raziskovalno delo (objave) 
 
Točkovni sistem (A) v spodnji tabeli, ki se nadaljuje na naslednji strani, prikazuje vrednost 1 objave 
znanstveno-raziskovalnega dela na posameznem nivoju. Ustrezno glede na število objav seštejte točke v 
rubriki »A + B«. Največje število objav za posamezni nivo (od a do g) je 10. Če imate 15 ali več objav na 
posameznem nivoju, pomeni da boste za to prejeli temu ustrezne dodatne točke (rubrika B). 
 
V primeru, da je posamezna objava nastala v soavtorstvu, se vrednost le-te pod rubriko »A« razpolovi; 
primer: če imate objavljena 2 članka v znanstveni publikaciji II. stopnje (nivo f), pri čemer je eden nastal v 
soavtorstvu, je Vaše število točk pod rubriko »A + B« naslednje: 
6,5 (soavtorstvo)+ 13 (samostojno delo) = 19,5. 
 
Na vsaki fotokopiji dokazila, ki ga prilagate, s fluorescenčnim flumastrom pobarvajte Vaše ime. 
 

NIVO 
Točkovni 
sistem 

(A) 

Dod. 
točke 
(B) 

A  
+  
B 

Št. 
prilog 

a) objava v zborniku znanstvenega ali strokovnega srečanja 9 3,5   
b) poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem ali tujem jeziku (knjiga  
    v kateri se strokovno obravnava določen problem in se ga predstavi  
    na poljuden način) 

10 4   

c) objave v znanstvenih revijah, ki so indeksirane: SCI, SSCI, JRC,  
    A&HCI v slovenskem ali tujem jeziku 11 4,5   

d) strokovna monografija v slovenskem ali tujem jeziku (publikacija 
    v kateri se strokovno obravnava določen problem, vprašanje, osebo 
    ali dogodek, v enem zvezku ali v dol. številu zvezkov, ki se objavijo
    istočasno ali v naprej dol. časovnem obdobju) 

11 4,5   

e) znanstvena monografija v slovenskem ali tujem jeziku 
     (publikacija v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in 
     vseobsegajoče obravnava dol. problem, vprašanje, osebo ali 
     dogodek, v enem zvezku ali dol. številu zvezkov, ki se objavijo 
     istočasno ali v naprej dol. časovnem obdobju) 

13 6   

f)  objava v znanstveni publikaciji (reviji) II. stopnje 13 6   
g) objava v znastveni publikaciji (reviji) I. stopnje 18 8   

SKUPNO ŠTEVILO 
TOČK - -  - 

 
Skupno število točk pod rubriko »A + B«:  
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Dodatna točkovanja: 
 

a) točke za članek (ustrezno glede na nivo od a do g, pri čemer pri vsakem nivoju  
    odštejete 3 točke), ki še ni natisnjen, z ustreznim dokazilom o sprejetju v tisk  

 

b) članstvo v raziskovalni skupini (+ 3 točke)  
 
 
 
 
 
 

 Skupno število točk pod rubriko »Dodatna točkovanja«:  
 

 Skupno število točk pod rubriko »A + B« in »Dodatna točkovanja«:  
 
10. Dodatna izobraževanja 
 
Jezikovni, fotografski, likovni in ostali tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije… 
 
Največje število dodatnih izobraževanj v Republiki Sloveniji je do vključno 10. Enaka omejitev velja za 
dodatna izobraževanja v tujini. Če imate 15 ali več dodatnih izobraževanj prejmete dodatne točke. 
 

DRŽAVA Točkovni 
sistem 

Število točk glede na št. 
dodatnih izobraževanj Številke prilog 

a) v RS 1   
b) v tujini 2   
c) izpit iz tujega jezika z medn.      
    veljavo V. st. – maturitetni nivo 3   

d) izpit iz tujega jezika z medn.      
    veljavo VI. stopnje 3,5   

e) izpit iz tujega jezika z medn.      
    veljavo VII. st. – fakultetni nivo 4   

f) vzporedno redno šolanje  
   (glasbena šola…), izmenjalni  
   programi 

5 
 

 

g) predhodno zaključeni drugi    
    študijski programi 6   

e) enakovredni vzporedni     
    študijski programi 8   

SKUPNO ŠTEVILO  
TOČK -  - 

 
 Skupno število točk za dodatna izobraževanja v RS in tujini:  
 
Dodatne točke: 
 
Moje št. dodatnih izobraževanj je 15 oz. več (obkrožite): 
 
a) v Republiki Sloveniji (+ 2 točki)   
b) tujini (+ 4 točke) 
 

 Skupno število vseh dodatnih točk:  
 

 Skupno število točk za dodatna izobraževanja v RS in tujini z dodatnimi   
 točkami:  

 
 
 
 
 
 

Dokazila so Priloge št.:  
Dokazila so Priloge št.:  

 
 
 

 Dokazila pod točko a) so Priloge št.:  
 Dokazila pod točko b) so Priloge št.:  
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11. Udeležba na seminarjih in kongresih 
 
Točkovanje je predvideno za strokovna in znanstvena srečanja, srečanja strokovnih društev ali skupin 
(mladinske/študentske org…), ko gre za reševanje strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (v teh 
primerih se upošteva zlasti, da so udeleženci izbrani predstavniki posameznih skupin). 
 

ŠTEVILO TOČK ŠTEVILO TOČK 
NIVO Aktivna 

udeležba 
glede na št. 

udeležb 

Številke 
prilog Pasivna 

udeležba 
glede na št. 

udeležb 

Številke 
prilog 

b) državni 6,5   0,6   
c) mednarodni 9,5   0,8   
d) evropski 12,5   1   
e) svetovni 15,5   1,2   

SKUPNO ŠTEVILO 
TOČK -  - -  - 

 

 Skupno število točk za aktivno in pasivno udeležbo:  
 
12. Funkcije 
 
Organizator, moderator, demonstrator, raziskovalec, asistent, predsednik, vodja tečajev, 
kapetan ekipe, vodja raziskovalne skupine… 
 
V primeru, da imate za določeno funkcijo opravljen ustrezen izpit (taborniški, trenerski ipd.), boste prejeli 
dodatne točke ustrezno glede na nivo od a) do d); primer: če imate izpit za plavalnega trenerja Vam bomo 
pod točko b) prišteli 3 dodatne točke. 
 
V primeru, da ste neko funkcijo opravljali 2 šolski/študijski leti, se le-ta šteje dvakrat (dvojni seštevek), kar 
mora biti razvidno iz prilog(e). 
 

FUNKCIJE v Točkovni 
sistem 

Dodatne 
točke 

Število točk glede na št. 
funkcij in dodatne točke Številke prilog 

a) šolskih skupnostih 
    (predsednik…) 1 -   

b) zunanjih institucijah      
    (klubi, društva ipd.) 3 3   

c) univerzitetnih skupnostih 5 -   
d) mednarodnih institucijah 7 7   

SKUPNO ŠTEVILO  
TOČK - -  - 

 
13. Nagrade (N), pohvale (P) in priznanja (PR) 
 

ŠTEVILO 
TOČK 

ŠTEVILO 
TOČK 

ŠTEVILO 
TOČK 

NIVO 
N 

glede  
na št. 

nagrad 

Št. prilog P 
glede  
na št. 
pohval 

Št. prilog PR 
glede 
 na št. 

priznanj 

Št. prilog 

a) klubski/društveni 1   1   1   
b) šolski: - - - - - - - - - 
- razredni 1   1   1   
- ravnatelj/učiteljski zbor 2   2   2   
- 8 letni odlični uspeh 3   3   3   
- dosežek pri zunanjem  
  preverjanju 3   3   3   

c) mestni/občinski 3   3   3   
d) univerzitetni: - - - - - - - - - 
- najboljši študent letnika 4   4   4   
- diploma s pohvalo 5   5   5   
- fakultetna Prešernova 
  nagrada 8   8   8   

- univerzitetna Prešernova 10   9   9   
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  nagrada 
e) državni (zlati maturant…) 10   10   10   
f) mednarodni 12   12   12   
g) evropski 14   14   14   
h) svetovni 16   16   16   

SKUPNO ŠTEVILO TOČK -  - -  - -  - 
 

Skupno število točk za nagrade (N), pohvale (P) in priznanja (PR):  
 
14. Prostočasovne aktivnosti 
 
V klubih, društvih, organizacijah… 
 
Za vsako dokazilo o Vaši prostočasovni aktivnosti v klubu, društvu, organizaciji ipd., ki ga prilagate, prejmete po 2 točki. 
Točkovali bomo največ 5 registriranih prostočasovnih aktivnosti!  
 

Vlogi za štipendijo prilagam   dokazil(o). (V okence vpišite št. dokazil.) 
Dokazila so Priloge št.:   
 

 Skupno število točk za dokazila:  
 
15. Priporočila 
 
Profesorjev, klubov, društev… 
 
Za vsako priporočilo kluba, društva, organizacije ipd., ki ga prilagate, prejmete po 1 točko.  
 

Vlogi za štipendijo prilagam   priporočil(o). (V okence vpišite št. priporočil.) 
Priporočila so Priloge št.:   
 

 Skupno število točk za priporočila:  
 
16. Ostalo 
 

 a) Študij na tuji fakulteti, ki je na svetovni področni lestvici revije The Times      
     Higher uvrščena od 1. do 50. mesta  = + 10 točk; Priloga št.: 

 

 b) Zaključitev dveh letnikov študija v enem letu = + 10 točk; Priloga št.:  
- 

Skupno število točk pod rubriko »Ostalo«:  
 
17.  Seštevek točk 
 

a) Vaše število točk pod poglavjem 2 - »Točkovanje uspeha zadnjega   
     študijskega/šolskega leta«: 

 

 

 b) Skupno število točk pod poglavji od vključno 4 do vključno 16:  
 
 

c) Skupno število točk pod točkami a) in b)   
 
 
 


