
Prijava aktivnosti na Javni poziv RaST 

 

Ime aktivnosti, ki jo prijavljate za (so)financiranje* 

 
 

Morebitne šole, ki še sodelujejo pri organizaciji aktivnosti 

 
 

Področje in podpodročja, ki jih aktivnost pokriva* 

Izberite eno področje, v katero se aktivnost primarno uvršča: 

o Družboslovje in humanistika 

o Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 

o Naravoslovje in matematika 

o Tehnika 

o Umetnost 

 

Označite podpodročja, ki jih aktivnost zajema. Označiti je potrebno vsaj eno 
podpodročje, možno jih je označiti več. Podpodročja so razvrščena po 
abecedi. Če podpodročja, ki ga vaša aktivnost zajema, nismo navedli, ga 
imate možnost vpisati na koncu. 

antropologija 

arheologija 

arhitektura in gradbeništvo 

astronomija 

biologija 

dediščina (kulturna in naravna) 

ekipno sodelovanje in komunikacija 

ekologija 

ekonomija 

elektrotehnika 

etnologija 



film 

filozofija 

fizika 

fotografija 

geografija 

geologija 

glasba 

gledališče 

gostinstvo in turizem 

inovativnost in podjetnost 

kemija 

kmetijstvo 

kritično mišljenje in (med)kulturna zavest 

lesarstvo 

likovna umetnost in oblikovanje 

literarna umetnost 

logika 

logistika in promet 

matematika 

mediji in javno komuniciranje 

petje 

ples 

pravo 

psihologija 

računalniške in nove tehnologije 

spoznavanje raziskovalnih metod 

retorika in predstavitve 

slovenščina 

sociologija 

strojništvo 

tekstilstvo 

tuj jezik 

učenje učenja 

umetnostna zgodovina 

ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov 

veterinarstvo 

zdravstvo 

zgodovina 

drugo 

 

 



Cilji aktivnosti* 

Cilji za dijaka (navedite v alinejah do 5 ciljev/alinej po do 150 znakov – skupaj do 750 znakov s 
presledki).  

 
 

Oblike dela* 

Delavnice  

Predavanja  

Priprave na tekmovanja iz znanj  

Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)  

Tabor ali poletna/zimska šola  
Drugo (vpišite) 

Način izvedbe (do 500 znakov s presledki)* 

Za zgoraj izbrane oblike navedite (v alinejah) ali na kratko opišite, kako pogosto bodo izvedene 
in kako dolgo bodo trajala srečanja, npr.  
- vaje 1 x tedensko 2 šolski uri,  
- dvodnevni tabor,  
- 4 mentorska srečanja na raziskovalno  
 

 

Predstavitev aktivnosti 

Krajši opis (do 1000 znakov s presledki)* 

Ta opis bo objavljen za predstavitev vaše aktivnosti na spletni strani RaST (www.projekt-rast.si), 
v kolikor bo aktivnost izbrana za (so)financiranje. 
 
 
 
 



Daljši opis (do 5000 znakov s presledki)* 

 
Tukaj imate možnost podrobneje predstaviti vašo aktivnost, pri tem skrbite za jasnost 
predstavitve in oprijemljivost vsebine. 
 

 

Trajanje aktivnosti 

Datum začetka* 

Vnesite datum, ko se vaša aktivnost dejansko/predvidoma začne (ne kar datuma, ki smo ga mi 

navedli kot začetek upravičenosti (so)financiranja iz tega javnega poziva).  

Datum konca* 

Vnesite datum, ko se vaša aktivnost predvidoma/dejansko zaključi (ne kar datuma, ki smo ga mi 

navedli kot konec upravičenosti (so)financiranja iz tega javnega poziva).  

 

Skupno število ur za udeleženega dijaka* 

 
 

Število dijakov 

Število vseh v aktivnost vključenih dijakov*  
 
Število v aktivnost vključenih  dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela* 

 
 

Dosežki/reference aktivnosti v zadnjih 5 letih* 

Navedite dosežke, izdelke, ipd., ki so pri tej aktivnosti nastali v zadnjih 5 letih. V kolikor 
prijavljate novo ali mlajšo aktivnost, navedite reference šole na področju, v katerega spada 
aktivnost. Pri navajanju referenc bodite dovolj informativni, da bo iz navedenega možno 
razbrati pomembnost oz. "vrednost" reference (npr. navedite dosežena mesta in imena 
tekmovanj, ne samo "visoke uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih"). 
Do 10 referenc v zadnjih 5 letih navedite v alinejah (skupaj do 2000 znakov s presledki).  
 
 

 



Glavni mentor aktivnosti 

Ime in priimek: 

Reference: 

V alinejah navedite do 5 referenc mentorja v zadnjih 5 letih (skupaj do 1000 znakov s presledki).  

 

Dodaj mentorja  

Mentor (2): 

Ime in priimek: 

Reference: 

V alinejah navedite do 5 referenc mentorja v zadnjih 5 letih (skupaj do 1000 znakov s presledki).  

 

Mentor (3): 

Ime in priimek: 

Reference: 

V alinejah navedite do 5 referenc mentorja v zadnjih 5 letih (skupaj do 1000 znakov s presledki). 

 

Mentor (4): 

Ime in priimek: 

Reference: 

V alinejah navedite do 5 referenc mentorja v zadnjih 5 letih (skupaj do 1000 znakov s presledki). 

 

Mentor (5): 

Ime in priimek: 

Reference: 

V alinejah navedite do 5 referenc mentorja v zadnjih 5 letih (skupaj do 1000 znakov s presledki). 



 

Vrednost aktivnosti v €* 

Predstavite finančni načrt aktivnosti (celotne aktivnosti, ne zgolj dela, za katerega zahtevate 
(so)financiranje). Pri postavkah, kjer nimate predvidenih stroškov, vpišite 0.  
 
  

 Delo zaposlenih*  

 Delo zunanjih izvajalcev (vključno s študentskim delom)*  

 Potni stroški zaposlenih in zunanjih izvajalcev*  

 Potni stroški dijakov (npr. najem prevoza)* 

 Materialni in ostali stroški*  

 SKUPAJ  
 
 
Pojasnite sestavo zgornjega finančnega načrta in ga podrobneje predstavite, še posebej pri 
vrednostih, ki so vidno višje od ostalih in pri tem še posebej, če so to materialni in ostali stroški 
(do 2000 znakov s presledki).  

 
 

Vrednost, ki jo prijavljate za (so)financiranje iz projekta RaST (v €)* 

Vnesite vrednost, koliko sredstev potrebujete od projekta RaST, da lahko zagotovite izvedbo 
aktivnosti. Iz projekta RaST se ne more kupovati oprema in financirati stroški, ki so financirani iz 
drugih javnih finančnih virov. 
 

 
 


