Rotary club Grosuplje
district 1912

Rotary club Grosuplje, Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje, v skladu s statutom kluba
ter na podlagi sklepa UO z dne 02.09.2014 objavlja

JAVNI RAZPIS
za pridobitev štipendije Rotary cluba Grosuplje za šolsko leto
2014/2015
1.

Predmet razpisa je podelitev štipendij nadarjenim dijakom v Občinah
Grosuplje in Ivančna Gorica.

2.

Pravico do štipendije lahko uveljavijo nadarjeni dijaki za šolanje na srednjih šolah,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo status rednega dijaka in so vključeni v javno veljavni izobraževalni
program,
 dosegajo najmanj prav dober uspeh oz. povprečno oceno, ki ustreza tej
opredelitvi,
 so vsestransko dejavni, se odlikujejo z ustvarjalnostjo, ter dosegajo vidne
rezultate na izvenšolskih področjih, kot so izobraževanje, kultura, šport,
umetnost, itd.,
 so državljani Republike Slovenije,
 imajo stalno prebivališče v Občinah Grosuplje ali Ivančna Gorica najmanj eno
leto,
 niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu
za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo
druge štipendije v RS,
 ne prejemajo druge štipendije.

3.

Vsi prosilci se morajo prijaviti na razpisnem obrazcu (najdete ga v razpisni
dokumentaciji na www.rotary-klub-grosuplje.si) in priložiti sledeča dokazila:
 dokazilo o vpisu za tekoče šolsko leto,
 dokazilo o najmanj prav dobrem uspehu (oz. o povprečni oceni, ki ustreza tej
opredelitvi),
 dokazila o izvenšolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,
 izpolnjen razpisni obrazec za pridobitev štipendije z lastnoročno podpisano
izjavo, ki je del tega obrazca.

4.

Za šolsko leto 2014/2015 bodo podeljeni 2 štipendiji.

5.

Vloge za dodelitev štipendij morajo biti poštno dostavljene do 17.10.2014 na
naslov: Rotary club Grosuplje, Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje.
Razpisna dokumentacija je na voljo na int. naslovu www.rotary-klubgrosuplje.si, dodatne informacije pa lahko dobite preko elektronske pošte na
info@rotary-klub-grosuplje.si.
Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova prosilca
in z oznako »ŠTIPENDIJE RC Grosuplje«
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS«.

6.

Vloge bo najkasneje do 21.10.2014 obravnavala komisija na rednem sestanku RC
Grosuplje.

7.

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva
odpiranja vlog.

8.

Medsebojna razmerja med RC Grosuplje in izbranim kandidatom bodo urejena s
pisno pogodbo.
RC Grosuplje
Predsednik 2014/15
Janez Čeh
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