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3

4

5

Naziv publikacije, kjer je
bil objavljen dosežek
ali
naziv organizatorja
tekmovanja
ali
naziv organizatorja
natečaja
(društvo, zveza, ipd.)

6

Naziv in rezultat predhodnega
Naziv akta o
tekmovanja, na podlagi katerega se je
organizaciji
vlagatelj uvrstil na državno ali
ali
mednarodno tekmovanje, na katerem
izvedbi tekmovanja
je dosegel 1. do vključno 3. mesto, ki
ali
ga uveljavlja kot izjemni dosežek
izvedbi natečaja
(za državno tekmovanje je potrebno
(pravilnik, ipd.)
navesti predhodno stopnjo na ravni
ali
izobraževalne ustanove, občinsko ali
naslov spletne strani, kjer
regionalno, za mednarodno
je ta objavljen
tekmovanje pa državno tekmovanje)
7

8

Izpolnite le za
udeležbo in
najvišja mesta
na
mednarodnem
tekmovanju
število predhodnih
izvedb tekmovanja

Število članov v skupini, če gre
za skupinski dosežek:

Skupinski

Individualni

Dosežek je:

drug izjemni dosežek

Objava znanstvenoraziskovalne naloge
v strokovni reviji ali zborniku

Nagrajeno znanstvenoraziskovalno,
razvojno ali umetniško delo na državni
ali mednarodni ravni

1. do vklj. 3 mesto ali zlato priznanje za
najboljšo raziskovalno nalogo
1. do vključno 3. mesto, priznanje ali
udeležba na mednarodnem tekmovanju

1. do vključno 3. mesto ali zlato
priznanje na državnem tekmovanju

Naziv dosežka

Datum tekmovanja

Zaporedna številka (isto številko
napišite tudi na dokazilo o dosežku)

EMŠO:

Priimek in ime vlagatelja:

Navodila so na naslednji strani

1

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE IZJEMNIH DOSEŽKOV

število sodelujočih
držav

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

IZPOLNI SKLAD

9

podpis vlagatelja (če je vlagatelj mladoleten, se podpiše tudi zakoniti zastopnik vlagatelja)

10

Natisni

Navodila na tej strani so le v pomoč pri izpolnjevanju obrazca. Teh navodil ni potrebno izpisati oziroma jih ni potrebno priložiti vlogi.
V stolpcu 1 je potrebno navesti zaporedno številko (1, 2, 3, itd.). To številko je potrebno napisati tudi na vsa potrdila in dokazila o navedenem izjemnem dosežku, kot so
opredeljena v naslednjem odstavku. Če boste uveljavljali več kot 10 dosežkov, uporabite več obrazcev, vendar s številčenjem nadaljujte - če bo na 1. obrazcu zadnja zaporedna
številka 10, na naslednjem obrazcu začnite s številko 11.
V stolpcu 2 je potrebno navesti naziv dosežka: Zlato Vegovo priznanje ali 1. mesto na svetovni matematični olimpiadi, ipd.
V stolpcu 3 je potrebno navesti datum dosežka: datum tekmovanja, datum objave prispevka, datum nagrade, ipd.
V sklopu 4 je potrebno opredeliti dosežek po tipu - možna je le ena izbira.
V sklopu 5 je potrebno opredeliti, ali gre za dosežek posameznika ali skupine, v primeru skupinskega dosežka pa je potrebno navesti tudi število članov skupine; v tem primeru
mora število članov skupine izhajati tudi iz potrdila o dosežku.
V stolpcu 6 je potrebno navesti publikacijo ali organizatorja tekmovanja ali natečaja: pri objavi dosežka npr. Pravna praksa, pri tekmovanju npr. Zveza za tehnično kulturo
Slovenije, ipd.
V stolpcu 7 je potrebno vnesti podatke le, če gre za državno tekmovanje ali natečaj, in sicer naziv akta o organizaciji ali izvedbi tekmovanja ali izvedbi natečaja (akt, pravilnik ali
drug ustrezen dokument) ali naslov spletne strani, kjer je ta objavljen: npr. Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegovo priznjanje (http://www.dmfa.si/
pravilniki/pravilnik_MaOS.html).
V stolpcu 8 je potrebno opredeliti tekmovanje in rezultat, ki ga je dosegel vlagatelj, na podlagi katerega se je lahko uvrstil na državno ali mednarodno tekmovanje. Če je naziv
dosežka "Zlato Cankarjevo priznanje", je predhodni rezultat "Srebrno Cankarjevo priznanje", brez katerega posameznik ne more tekmovati na državnem tekmovanju za zlato
Cankarjevo priznanje, ipd.
Sklop 9 je potrebno izpolniti le, če gre za mednarodno tekmovanje. Navesti je potrebno podatek o številu sodelujočih držav in številu teh tekmovanj z vključno tistim, na katerem
je sodeloval vlagatelj. Če se je posameznik udeležil matematične olimpijade, v polju število držav navede 100, saj sodeluje več kot 100 držav, v polju število tekmovanj pa 52, saj
se je ta olimpijada v letu 2011 odvijala že 52-tič.
Stolpec 10 je namenjen opombam sklada, zato v ta polja ne vpisujte ničesar.
Za vsak navedeni izjemni dosežek je potrebno priložiti dokazila, ki se glasijo na vlagatelja in sicer:
- za najvišja mesta na državnem tekmovanju iz znanja (Vegovo, Cankarjevo, Pregljevo, itd.) kopijo zlatega priznanja,
- za najvišja mesta na državnem tekmovanju na drugih področjih (znanstvenoraziskovalna dejavnost, razvojna dejavnost, umetnost in šport) potrdilo, iz katerega izhajajo naziv
tekmovanja, dosežena uvrstitev oziroma priznanje, kraj in datum tekmovanja, organizator, naziv in kje je javno objavljen akt o organizaciji oziroma izvedbi tekmovanja in
podatki o predhodnem tekmovanju, na podlagi katerega se je vlagatelj uvrstil na državno tekmovanje (naziv, kraj in datum, organizator tekmovanja in dosežena uvrstitev),
- za udeležbo in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju potrdilo, iz katerega izhajajo naziv tekmovanja, dosežena uvrstitev, kraj, datum in država tekmovanja, organizator,
število sodelujočih držav in število do sedaj izvedenih tekmovanj, ter podatki o predhodnem državnem tekmovanju, na podlagi katerega se je vlagatelj uvrstil na mednarodno
tekmovanje, kot so določeni v prejšnji alineji,
- za priznanja za najboljše raziskovalne naloge in nagrade za znanstvenoraziskovalna, razvojna ali umetniška dela na državni ali mednarodni ravni kopijo priznanja oziroma
nagrade ter potrdilo, iz katerega izhajajo naziv natečaja ali tekmovanja, dosežena uvrstitev ter vsi podatki, ki jih mora vsebovati potrdilo za državna oziroma mednarodna
tekmovanja, kot so opredeljeni v prejšnjih dveh alinejah,
- za objavljeno znanstvenoraziskovalno delo v strokovni reviji ali zborniku izpis osebne bibliografije iz baze COBISS.
Če je bil izjemni dosežek dosežen v skupini, mora iz potrdila izhajati tudi število članov skupine, ki je izjemni dosežek ustvarila oziroma dosegla.
Za druge dosežke, ki niso izrecno navedeni, so pa glede na vsebino, nagrajenost ali drugo merilo iz 16. do 19. člena pravilnika enakovredni navedenim izjemnim dosežkom,
mora vlagatelj predložiti dokazila, ki so vsebinsko primerljiva z zgoraj navedenimi.
Sklad ima pravico zahtevati uradni prevod vseh dokazil, izdanih v tujem jeziku.
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