
 

                                                                                                                                                         

 

ZAPISNIK 

sestanka v okviru projekta USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016–2021, 

ki je potekal v torek, 13. 12. 2016, v prostorih BIC Ljubljana med 12. in 14. h. 

 

Prisotni: predstavniki 18 partnerjev, skupno 29 oseb (glej listo prisotnosti (priloga 1)); 

predstavniki SŠ Jesenice se sestanka niso udeležili. 

Dnevni red sestanka: 

1) Uvod 

2) Dosedanji potek dela 

3) Povzetek izvedb in financ 

4) Načrt izvajanj po regijah za leto 2017 

5) Spremembe pri izvajanju in poročanju 

6) Pobude in predlogi 

7) Pogostitev 

 

1. Po uvodnem pozdravu direktorice BIC Ljubljana, mag. Jasne Kržin Stepišnik, je Boštjan 

Ozimek, koordinator projekta na BIC Ljubljana, izrekel zahvalo vsem izvajalcem za 

sodelovanje in odzivnost. 

 

2. Boštjan Ozimek je predstavil potek dogajanja od zadnjega skupnega srečanja (29. 8. 

2016). Povzel je ključne dogodke, ki so krojili nadaljnje delo izvajalcev in sproti odgovarjal 

na vprašanja prisotnih. Posebej je izpostavil nov način prijav, saj morajo izvajalci preverjati 

vstopne pogoje udeležencev. Poudaril je, da morajo biti prijavnice od zdaj naprej potrjene 

tudi s strani delodajalca, iz česar sledi, da se brezposelna oseba na usposabljanje ne more 

prijaviti. Obvezen podatek na prijavnici je tudi navedba delovnih izkušenj, delodajalec pa s 

podpisom in žigom jamči za resničnost podatkov. Posledično je spremenjena tudi prijava 

preko spletne strani, saj mora obrazec, ki ga ob oddaji e-prijavnice dobi kandidat, potrditi 

še njegov delodajalec, kandidat pa mora tako izpolnjen obrazec poslati izvajalcu 

usposabljanja.  

    Prisotni so največ pomislekov izrazili glede ustreznosti potrdil, saj razen imena in priimka 

ni navedenih osebnih podatkov, kar lahko privede do podvajanja potrdil. Pomisleki so se 

pojavili tudi glede izdaje ločenih potrdil za mentorje dijakom in mentorje študentom, 

predvsem zaradi enakega števila kontaktnih ur in subjektivno ocenjevanje projektne naloge 

oz. vloženega dela posameznega udeleženca. 

 



 

                                                                                                                                                         

3. Pri povzetku izvedb so vsi prisotni dobili vpogled v dejansko stanje dosedanjih izvajanj, in 

sicer 154 (od 162 predvidenih) usposobljenih mentorjev v vzhodni koh. regiji in 136 (od 

144 predvidenih) v zahodni koh. regiji. Boštjan Ozimek pojasnil, da je bilo zaradi 

prenizkega števila usposobljenih mentorjev od predvidenega (290 od predvidenih 309), 

potrebna sprememba finančnega načrta. Poslovodeči je na MIZŠ vložil vlogo, da se denar 

namenjen izvedbam  prenese na projektno pisarno, s pojasnilom, da bosta z naslednjimi 

usposabljanji partnerja, ki v letu 2016 nista uspela doseči načrtovanega števila 

usposobljenih, nadomestila manko in bosta za te usposobljene financirana iz stroškov 

projektne pisarne. Prav tako je Boštjan Ozimek predal navodilo s strani MIZŠ, naj izvajalci 

ne usposabljajo več mentorjev od predhodno načrtovanih.  

     Vse partnerje, ki so v letu 2016 izvajali usposabljanja, je Boštjan Ozimek obvestil, da je 

bila dokumentacija poročanja skupaj z obrazci za izplačilo na MIZŠ oddana 8. 12. 2016, a 

zagotovil za izplačilo v tem koledarskem letu ni. Prav tako zaenkrat še ni potrjeno, da bo 

možen prenos financ po letih.  

 

4. Partnerjem je bil predstavljen načrt izvajanj v letu 2017, iz katerega je bilo razvidno, da 

mora skupno število usposobljenih mentorjev v tem letu doseči število 665 – v vzhodni koh. 

regiji 318 (19 usposabljanj) in 347 (20 usposabljanj) v zahodni koh. regiji. Posebej 

poudarjeno je bilo, da morajo vse načrtovane izvedbe za leto 2017 biti zaključene do 

15. 9. 2017. Od tega datuma dalje pa lahko partnerji izvajajo že načrtovana usposabljanja 

za leto 2018. 

 

5. Boštjan Ozimek je partnerje seznanil s spremembami glede izvajanja in poročanja ter 

izpostavil posodobljene dokumente na zaprtem delu spletne strani. 

- Posodobljena prijavnica, ki jo izvajalci skenirano naložijo na zaprt del spletne strani 

- Vprašalnik MIZŠ (Priloga 8) ni več anonimen 

- Posodobljen excel obrazec s podatki za potrdila 

- Vsebinsko poročilo pripravi vsak izvajalec sam 

- Navodila in smernice za poimenovanje in pošiljanje dokumentacije 

- Informiranje glede projekta in fotografije za uporabo na spletnih straneh 

 

6. V zadnjem vsebinskem delu je Boštjan Ozimek prisotne pozval k morebitnim pobudam; 

razen zahvale, posebnih predlogov ni bilo.  

 

SKLEPI: 

SKLEP 1: BIC Ljubljana na zaprti del spletne strani naloži posodobljene 

dokumente (v kolikor jih še ni) – osnutek za objavo na spletu, vzorec vsebinskega 

poročila, smernice za poimenovanje dokumentov in PPT predstavitev na 

sestanku. 



 

                                                                                                                                                         

SKLEP 2: BIC Ljubljana bo predlog o posodobitvi potrdila za udeležence 

posredoval MIZŠ. Predlog se nanaša na dodajanje vsaj še enega osebnega 

podatka, s čimer bi se v primeru soimenjakov izognili podvajanju. 

SKLEP 3: Potrdila mentorjem dijakom in mentorjem študentom se bodo še naprej 

izdajala ločeno, kriterij za določitev pa bodo izpolnjeni vstopni pogoji 

udeleženca. Iz česar sledi, da bo kandidat, ki se prijavi na usposabljanje 

izpolnjeval vstopne pogoje (st. izobrazbe in delovne izkušnje) za mentorja 

študentom, prejel potrdilo za  mentorja študentom, seveda samo v primeru, da 

bo izpolnil vse obveznosti tekom usposabljanja. 

SKLEP 4: BIC Ljubljana bo s programerjem spletne strani projekta poskušal najti 

rešitev za namestitev vtičnika, ki bo omogočal komunikacijo med partnerji, kjer 

bi se lahko partnerji med seboj obveščali o morebitnih kandidatih, ki bi jih lahko 

napotili drug drugemu. 

 

Zapisnik zapisala: Suzana Gradič, BIC Ljubljana 

Kraj in datum: Ljubljana, 14. 12. 2016 


