
 

Priloga: Vzorec liste prisotnosti s popravki in uradnim zaznamkom 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO DOKUMENTOV PRI PROJEKTU USPOSABLJANJE 

MENTORJEV 2016–2021 (od 1. 9. 2017 dalje) 

Po oddaji 3. poročila (za obdobje 1. 4. 2017–30. 6. 2017) smo s strani MIZŠ dobili dodatna 

navodila glede potrebnih dokumentov pri poročanju. Zaradi poročil predavateljev je prihajalo 

do nepotrebnih zapletov (različna interpretacija dela predavateljev – upoštevanje priprav, 

mentoriranja pri projektnih nalogah ipd.), zato so se odločili, da moramo za vsako skupino 

oddati vabilo in/ali obvestilo, iz katerega so razvidni podatki kot so vsebina in št. ur, termini, 

predavatelji itd. Na tem mestu velja opozorilo, da se mora vsebina skladati z uradnim 

programom usposabljanja, ki ga je pripravil CPI, dosegljiv je tudi na zaprti strani spletne strani 

http://www.usposabljanje-mentorjev.si.  

1) Torej, če vaše vabilo oz. obvestilo za udeležence še ne vsebuje vsebine, iz katere so 

razvidni zgoraj omenjeni podatki, ga prosim dopolnite oz. priložite program, poročila 

predavateljev ni potrebno izpolnjevati.  

Tako v bodoče po vsakem končanem usposabljanju dostavite/naložite sledečo 

dokumentacijo: 

1) Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah 

sofinanciranih iz ESS 

2) Evalvacijski vprašalnik za udeležence 

3) Evalvacijski vprašalnik za predavatelje 

4) Prijavnice 

5) Projektne naloge (naložene na spletno stran) 

6) Vabilo/Obvestilo za udeležence iz katerega je razviden datum, vsebina, 

predavatelji in št. ur/urnik/program  namesto poročil predavateljev 

7) Lista prisotnosti 

 

 

2) Pri dopolnitvah smo bili še posebej opozorjeni, da moramo vsak naknadni poseg v 

dokumentih opremiti z uradnim zaznamkom (datum, ime in priimek, žig), še posebej 

bodite previdni pri listah prisotnosti. V priponki pošiljamo vzorec liste prisotnosti, na 

koncu vzorca se nahajajo natančna navodila. 

 

3) Še ena sprememba, ki je posledica usklajevanja z drugim konzorcijem (ŠC Kranj), je 

spremenjeno potrdilo, ki ga prejmejo udeleženci. Dokončna odločitev ministrstva je, 

da delodajalci na potrdilih ne bodo navedeni, prav tako ne bo navedbe izvajalca 

usposabljanja. Uradno od 1. 9. 2017  dalje izdajmo potrdila brez navedbe delodajalca. 

 

V Ljubljani, 21. 9. 2017 

Suzana Gradič, BIC Ljubljana 

http://www.usposabljanje-mentorjev.si/

