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R A Z P I S N I  O B R A Z E C 
 

ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE ROTARY CLUBA GROSUPLJE 
 
1. Ime in priimek prosilca:____________________________________________________ 
 

2. EMŠO:_________________      DAVČNA ŠTEVILKA:      
 

 

3. Naslov stalnega bivališča prosilca: ___________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Telefon: ______________ Fax:_______________ E-mail: ________________________ 
 
5. Številka bančnega računa prosilca: ____________________________, ki je odprt pri 

_______________  
 
6. Naziv in naslov srednje oz. visokošolske organizacije, ki jo prosilec obiskuje: 

_______________________________________________________________________ 
 
7. Letnik, ki ga prosilec obiskuje: ______________________________________________ 
 
8. Državljanstvo: ___________________________________________________________ 
 
9. Prosilec je občan Občine ____________________ od ( mesec in leto): ______________ 
 
10. Prosilec prejema štipendijo (da/ne) -  katero: ___________________________________ 
 
11. Doseženi uspehi in prejeta priznanja prosilca na izvenšolskem področju v preteklem 

šolskem letu (kratek opis, nujno priložiti tudi dokazila in dosežke uvrstiti v razpisne tabele):  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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12.  Izračun povprečne ocene (prepišite podatke iz spričeval, nujno priložiti tudi dokazila): 
 
 
zap. št.. naziv predmeta ocena pripombe 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
V preteklem šolskem letu sem dosegel  uspeh oz. povprečno oceno  __________ 
 
 

IZJAVA 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni, da nisem v delovnem razmerju, nimam statusa 
zasebnika ali samostojnega podjetnika in ne dobivam nadomestila za brezposelne. 
 
Izjavljam, da sem občan Občine Grosuplje, Ivančne Gorice ali Dobrepolje že več kot leto dni in 
da ne prejemam druge štipendije. 
Izjavljam, da bom v primeru, da dobim štipendijo iz sredstev RC Grosuplje dovolil, da se moje 
ime objavi na internetni strani RC Grosuplje in/ali v lokalnih časopisih teh občin. 
 
Dovoljujem preverjanje navedenih podatkov s strani štipenditorja RC Grosuplje. 
Seznanjen sem s posledicami navajanja lažnih podatkov. 
 
        _________________________ 

(lastnoročni podpis prosilca) 
    _____________________________________________________ 

(še lastnoročni podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika za kandidate, 
 ki še niso polnoletni) 
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V spodnje tabele obvezno uvrstite (vpišite v prazna polja) svoje izvenšolske dosežke, ki jih 
uveljavljate pri svoji kandidaturi in  priložite dokazila. 
 
Vpišite dosežke iz preteklega šolskega leta. 
Število dosežkov, ki se vrednotijo, se v odvisnosti od števila prijav lahko ustrezno omeji, o čemer odloči 
strokovna komisija. 
 
 
 
1. Tekmovanja (športna in glasbena, tekmovanja iz posameznih predmetnih področij kot so fizika, 
matematika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, tuj jezik, ipd)   
 

vrsta tekmovanja individualne uvrstitve ekipne uvrstitve 

šolsko/klubsko   
3. mesto   
2. mesto   
1. mesto   
mestno/občinsko   
3. mesto   
2. mesto   
1. mesto   
državno   
3. mesto   
2. mesto   
1. mesto   
mednarodno   
3. mesto   
2. mesto   
1. mesto   
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3. Uvrstitev v finale tekmovanj in natečajev (v primeru, da se kandidat ni uvrstil na prva tri mesta) 
 

Raven tekmovanja 
oz. natečaja individualne uvrstitve ekipne uvrstitve 

mestna/občinska   
državna   
mednarodna   
 
 
4. Razstave, nastopi, koncerti, recitali, vodenje oddaj  
 

Raven projekta individualno delo skupinsko delo 

šolski   
mestni/občinski   
državni   
mednarodni   
 
 
5. Avtorska dela in objave 
 
 Raven  
Objava ali predstavitev samostojnega 
avtorskega prispevka na srednješolskem 
nivoju (vodenje projektov ali uredniških 
odborov dijaških glasil)  
Objava ali predstavitev samostojnega 
avtorskega prispevka v medijih 
(časopisih, revijah, radijskih in 
televizijskih programih, elektronskih 
publikacijah….)  
 
 
 
7. Dodatna izobraževanja (jezikovni, fotografski, likovni in ostali tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije) 
 
 Raven in vrsta   

v Republiki Sloveniji  
v tujini  
tečaji (tuj jezik…)  
vzporedno redno šolanje (glasbena šola, 
izmenjalni programi)  
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10. Nagrade, pohvale in priznanja 
 

Raven  za nagrade za priznanja 

 
za pohvale 

klubska - društvena    
šolska    
občinska    
državna    
mednarodna    
 
 
 

 


