
 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLATFORMA RaST - NAVODILA ZA DIJAKINJE IN DIJAKE   

Platforma RaST ti omogoča, da se prijaviš (in potem udeležiš)  brezplačnih aktivnosti projekta 

RaST, ki poteka s sloganom #RazvijSvojTalent. Sounds interesting? Here is how it works… 

 

1. Opraviš registracijo na http://prijava.projekt-rast.si/ pod »Želim se registrirati kot dijak« 

oz. neposredno na http://prijava.projekt-rast.si/registracija_dijaka. 

• Pri registraciji moraš izbrati šolo, ki jo obiskuješ. Če šole ni na seznamu, o tem obvesti 

vodjo projekta RaST na marko.ivanisin@druga.si ali 02 330 44 60. 

 

2. Tvojo registracijo mora tvoja šola potrditi. O tem si obveščen-a po e-pošti. Če sporočila 

ne prejmeš v roku enega ali dveh dni (čez vikend pa treh ali štirih), o tem obvesti vodjo 

projekta na zgornje kontakte. 

 

3. Ko si na platformi prijavljen, se lahko prijavljaš na aktivnosti. To lahko narediš na 

platformi v levem meniju ali preko spletne strani http://prijava.projekt-

rast.si/pregled_aktivnosti (kjer lahko iščeš med aktivnostmi po različnih kriterijih). 

   

4. Tvojo prijavo mentor aktivnosti sprejme (lahko obiskuješ aktivnost) ali zavrne (žal ne 

moreš obiskovati aktivnosti – običajno, ker je prijavljenih več, kot je prostih mest). O tem 

si obveščen-a po e-pošti. Če sporočila ne prejmeš pred datumom, ko se aktivnost začne 

(to se vidi v opisu aktivnosti), o tem obvesti vodjo projekta na zgornje kontakte. 

PREDLOG: Da povečaš svoje možnosti, da boš na aktivnost sprejet-a (in ne zavrnjen-a), 

izpolni polji Dosežki in Motivacijsko pismo v levem meniju Moj račun (ko si prijavljen-a 

na platformi). Če se prijavljaš na različne aktivnosti, pred vsako prijavo malo prilagodi 

motivacijsko pismo za aktivnost, na katero se prijavljaš. Če so prijave za različne aktivnosti 

istočasno, napiši motivacijsko pismo tako, da bo pokrivalo vse aktivnosti (prostora imaš 

dovolj, do 3000 znakov). Mentorjem aktivnosti, na katere si se prijavil-a, je vidno le 

trenutno stanje tvojega motivacijskega pisma (in dosežkov).  

 

5. Če si v aktivnost sprejet-a, nadaljnja komunikacija z mentorjem aktivnosti poteka preko 

e-pošte (ali telefona ali osebno), ne preko platforme. 

 

6. Če oz. ko boš aktivnost uspešno opravil-a, ti bo mentor ali šolski koordinator izdal 

potrdilo o uspešno opravljeni aktivnosti (t.j. priloga k t.i. individualiziranem načrtu dela – 

IND). 

  

VEČ INFORMACIJ in POMOČ: marko.ivanisin@druga.si, 02 330 44 60 
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