
 

                                                                                                                                                         

 

ZAPISNIK 

sestanka s partnerji v okviru projekta USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016–2021, 

ki je potekal v torek, 19. 12. 2017, v prostorih BIC Ljubljana med 13. in 15. h. 

 

Prisotni: predstavniki 18 partnerjev (glej listo prisotnosti (priloga 1), predstavnici Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport – Nataša Hafner Vojčić in Katarina Lisec, koordinatorka konzorcija ŠC 

Kranj – Nataša Kristan Primšar; opravičili so se predstavniki GRM Novo mesto in SŠGT v Ljubljani. 

 

Po uvodnem pozdravu direktorice BIC Ljubljana, mag. Jasne Kržin Stepišnik, in predstavnice MIZŠ, 

Nataše Hafner Vojčić. je Suzana Gradič, predstavnica BIC Ljubljana, predstavila dnevni red sestanka, in 

sicer: 

1. Povzetek dela na projektu v letu 2017 

2. Doseganje kazalnikov 

3. Poraba finančnih sredstev 

4. Načrt izvedb in poraba financ v letu 2018 

5. Spremembe pri poteku projekta 

6. Vprašanja naslovljena na MIZŠ, 

7. Povpraševanje po usposabljanju 

8. Analiza vprašalnika »Zadovoljstvo partnerjev« 

9. Vprašanja in predlogi 

 

 

1. Suzana Gradič je povzela ključne aktivnosti v letu 2017. 30. januarja 2017 je projektna pisarna 

oddala letno poročilo za 2016, marca pa poročilo o doseganju kazalnikov za 2016. Aneks št. 1, ki je 

opredeljeval finančna sredstva, je bil prejet 9. 3. 2017. Omenjeni aneks, zaradi prenosa 

neporabljenih finančnih sredstev iz leta 2016 (1,51 EUR) v leto 2018, tako da je za leto 2018 na 

voljo 100.001,51 EUR (prej 100.000,00 EUR). V letu 2017 so se vsi Zahtevki za izplačilo oddajali v 

sistemu ISARR 2. 

Datumi zahtevkov in nakazil: 

2. ZZI sprejet 24. 4. 2017 (nakazilo 10. 5. 2017) 

3. ZZI sprejet 28. 8. 2017 (nakazilo  13. 9. 2017) 

4. ZZI sprejet 15. 9. 2017 (nakazilo 29. 9. 2017) 

5. ZZI sprejet 8. 12. 2017 (predvideno nakazilo 21. 12. 2017) 

1. junija 2017 sta se Boštjan Ozimek in Suzana Gradič udeležila sestanka za informacijski sistem e-MA. 

16. 6. 2017 je bil prejet Aneks št. 2, ki je opredeljeval aktualno skrbnico pogodbe, Katarino Lisec. 

 

2. Pri drugi točki je bilo predstavljeno doseganje kazalnikov po posameznih obdobjih poročanja.  

2.OBDOBJE POROČANJA: 1. 1. 2017–31. 3. 2017  



 

                                                                                                                                                         

Zahodna koh. regija: 220 usposobljenih mentorjev 

Vzhodna koh. regija: 183 usposobljenih mentorjev 

3.OBDOBJE POROČANJA: 1. 4. 2017–30. 6. 2017 

Zahodna koh. regija: 98 usposobljenih mentorjev 

Vzhodna koh. regija: 160 usposobljenih mentorjev 

4. OBDOBJE POROČANJA: 1. 7. 2017–31. 8. 2017 

Ni bilo usposabljanj. 

5. OBDOBJE POROČANJA: 1. 9. 2017–30. 11. 2017 

Zahodna koh. regija: 90 usposobljenih mentorjev 

Vzhodna koh. regija: 91 usposobljenih mentorjev 

Skupaj v letu 2017 je bilo torej usposobljenih 842 mentorjev 

Zahodna koh. regija: 408 usposobljenih mentorjev 

Vzhodna koh. regija: 434 usposobljenih mentorjev 

 

3. V nadaljevanju je bila po posameznih obdobjih poročanja predstavljena poraba finančnih sredstev, 

in sicer: 

2.OBDOBJE POROČANJA: 1. 1. 2017–31. 3. 2017  

79.502,50 EUR 

3.OBDOBJE POROČANJA: 1. 4. 2017–30. 6. 2017 

52.817,82 EUR 

4. OBDOBJE POROČANJA: 1. 7. 2017–31. 8. 2017 

4.676,17 EUR 

5. OBDOBJE POROČANJA: 1. 9. 2017–30. 11. 2017 

7.998, 81 EUR 

Skupaj v letu 2017 je bilo torej porabljeno 144.995,30 EUR od 145.000,00 EUR načrtovanih 

sredstev. Preostanek sredstev – 4,7 EUR, za katerega prenos v naslednje leto ni zagotovljen. 

 

4. Pri tem poglavju je bilo povedano, da je načrt za 2018 izvesti 26 usposabljanj (14 na vzhodu in 12 

na zahodu), v sklopu katerih se usposobi 244 mentorjev na vzhodu in 215 na zahodu. Za vzhodno 

koh. regijo je na voljo 53.000,80 EUR in 47.000,71 EUR za zahodno koh. regijo. V nadaljevanju sta 

bili prisotnim predstavljeni tabeli, ki sta prikazovali natančno število usposabljanj in velikost skupin 

posameznih izvajalcev v obeh kohezijskih regijah.  

 

5. V nadaljevanju sestanka je bila partnerjem podana vsebina sestanka z dne 1. 6. 2017, na katerem 

so bili prisotni predstavniki obeh konzorcijev (BIC Ljubljana in ŠC Kranj) in predstavnici MIZŠ. O 

vsebini so partnerji že bili obveščeni, zato so bile na sestanku izpostavljene le ključne odločitve, ki 

so vplivale na potek projekta. Ključne točke so:  

- Prenos finančnih sredstev iz leta v leto ni zagotovljen, zato poslovodeči skrbi za porabo financ 

po letnem načrtu. 



 

                                                                                                                                                         

- Pri kazalnikih – št. usposobljenih mentorjev – so manjša odstopanja navzgor mogoča 

(dejansko število vključenih mentorjev je lahko višje, vendar se finance in sredstva porabijo 

skladno s finančnim načrtom in porabo sredstev po letih). 

- Potrdila izdaja le poslovodeči, na potrdilu niti izvajalec niti delodajalec nista navedena, 

potrdila pa so poenotena za oba konzorcija. 

5.1 Suzana Gradič je partnerje seznanila z najpogostejšimi pomanjkljivostmi pri izvajanju usposabljanj 

in jih pozvala, da so pozorni na sledeče: 

- vključenost vsaj 4 predavateljev v izvedbo usposabljanja,  

- maksimalno velikost skupine, ki je 20 udeležencev, 

- pravilne popravke list prisotnosti (sprememba se dopolni z datumom, žigom in podpisom 

osebe, ki je spremembo naredila), 

- na obvezno navedbo naziva projekta na naslovni strani projektne naloge udeležencev, 

- na obvestilo/vabilo/program, ki mora biti oddano oz. naloženo na spletno stran ob 

poročanju, 

- pravočasno oddajo dokumentacije v primeru usposabljanja vnaprej – dokumentacija se odda 

v roku, da lahko BIC Ljubljana v času 1 meseca od zaključka usposabljanja izda potrdila, 

zahtevek za izplačilo se oddal šele v letu, za katerega je bilo usposabljanje načrtovano.  

 

6. Teden dni pred sestankom so bili partnerji s strani BIC Ljubljana pozvani k pošiljanju vprašanj za 

MIZŠ. Poslani sta bili 2 vprašanji: 

1. Ali bodo predavatelji po končanem projektu prejeli potrdila o sodelovanju v 

projektu, ki jih lahko uveljavijo po pravilniku za napredovanje v nazive? 

Na sestanku je bilo povedano, da bodo sodelujoči na projektu lahko prejeli potrdila o 

sodelovanju, ki jih lahko uveljavijo po pravilniku za napredovanje v nazive (točkovani bodo po 

aktualnem pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive), s tem, da 

se tistim, ki sodelujejo na projektu v obeh konzorcijih, izda samo eno potrdilo. 

2. Ali lahko izvajamo usposabljanja na lastne stroške? V primeru, da lahko, kako 

je z izdajo in verodostojnostjo/veljavnostjo potrdil? 

Po predhodnem posvetu z MIZŠ je bilo partnerjem svetovano, da se najprej poskuša kandidate 

za mentorje vključiti na usposabljanja v okviru projekta, zaradi doseganja kazalnikov na 

projektu. 

 

7. Partnerjem je bil posredovan kontakt Trgovinske zbornice Slovenije (ga. Karmen Fortuna - 01 58 

98 214, karmen.fortuna@tzslo.si), ki je izrazila interes za nabor kandidatov za vključitev v 

usposabljanje po različnih statističnih regijah.  

8. Prisotni so bili seznanijeni z rezultati vprašalnika, ki so ga partnerji lahko rešili med 25. 5. in 2. 6. 

2017. Rezultati so pokazali, da so partnerji s koordinacijo poslovodečega zadovoljni (najnižja ocena 

trditev je 4,43), prav tako so zadovoljni s sodelovanjem s koordinatorjema BIC Ljubljenja, saj se 



 

                                                                                                                                                         

ocene trditev v tem sklopu gibljejo med 4,83 in 4,9. Izpostavljene so bile tudi izjave in predlogi v 

odprtem tipu vprašanj. 

 

Zapisnik zapisala: Suzana Gradič, BIC Ljubljana 

Kraj in datum: Ljubljana, 22. 12. 2017 

 

 

 

Prilogi: 

- Lista prisotnosti 

- Predstavitev 


