
 

 

 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; 2. prednostne naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno 
prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za 
učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje kompetenc 
izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIJAVNICA 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: USPOSABLJANJE MENTORJEV DIJAKOM OZ. ŠTUDENTOM 

Kontaktna oseba izvajalca: Nataša Cah 

1. Prijavljam se na osnovno usposabljanje za mentorje (32 ur):   dijakom      študentom   (obkrožite) 

2. Prijavljam se na nadaljnje usposabljanje za mentorje (obkrožite):  

•  Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu (8 ur)                  •  Učinkovit mentorski proces (8 ur) 

•  Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus (8 ur)            •  Priprava načrta izvajanja vajeništva (8 ur) 

Ste se v projektu Usposabljanje mentorjev 2016-2021 že udeležili osnovnega usposabljanja za mentorje?      DA     NE 

Ste se v projektu Usposabljanje mentorjev 2021- 2023 že udeležili osnovnega usposabljanja za mentorje?     DA     NE 

Ste se pred tem že udeležili katerega izmed zgoraj navedenih nadaljnjih usposabljanj za mentorje?               DA     NE 

Prijavljam se na termin: 4. 4. 2022 – 19.4.2022  Kraj:  Izola, Srednja šola Izola 

      
PODATKI O UDELEŽENCU 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:            Kraj rojstva: 

Stopnja izobrazbe:   sr. poklicna        sr. strokovna         mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit      

            višja strokovna             visokošolska I. ali II. stopnje              znanstveni mag. oz. doktorat 

Ustanova / podjetje:  

Panoga (npr. gostinstvo, trgovina, veterina…): 

Leta delovnih izkušenj: 

Naslov:   

Pošta in kraj:  

Kontaktni telefon:          el. naslov:  

 

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov ter za izdajo potrdila o usposabljanju v skladu z veljavno 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Dovoljujem uporabo fotografij, posnetih v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021 
za objavo v publikacijah in na spletnih straneh zavoda v promocijske namene. 
Izvedbo usposabljanja v celoti financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba brezplačna.  

Podpis udeleženca:  

Datum:  

 
PRIJAVE najkasneje do 30. 3. 2021:  

•      po pošti: Srednja šola Izola, Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola-Isola, s pripisom 
»Usposabljanje mentorjev« 

• ali skenirano po e-pošti: natasa.cah@guest.arnes.si 
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INFORMACIJE O PRAVICAH ZA POSAMEZNIKE, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI1 

 

1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo ter osebni podatki 

posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na operacijah, sofinanciranih iz sredstev ESS 

Temeljni namen zbiranja podatkov o udeležencih/slušateljih v okviru operacij evropske kohezijske politike je spremljanje, 

vrednotenje, preverjanje in zagotavljanje skladnosti operacij s cilji Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Na ta način vsi, ki so udeleženi v izvajanju  evropske kohezijske politike, zagotavljajo učinkovito, 

transparentno in k ciljem usmerjeno porabo javnih (EU in nacionalnih) sredstev.  

 

2. Upravljavci osebnih podatkov2 

Naziv in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravičenec): BIC Ljubljana/Srednja šola Izola 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar ta obstaja): Nadja Šuligoj Kunilo, 

nadja.kunilo@gimng.si. 

Za zbiranje podatkov od udeležencev/slušateljev je skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in upravičencem, odgovoren upravičenec operacije, 

sofinancirane iz sredstev EKP, ki podatke zbira, obdeluje in posreduje v obdelavo na ministrstvo. Upravičenec osebne 

podatke udeležencev/slušateljev hrani pri sebi v fizični obliki ter vnese v informacijski sistem Službe Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: organ upravljanja). Upravičenec je dolžan zagotoviti 

ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov udeležencev/slušateljev, in sicer na način, določen z 

veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov. 

Ministrstvo podatke o udeležencih/slušateljih obdeluje in posreduje v okviru spremljanja izvajanja in upravljalnih preverjanj 

operacije po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013. Organ upravljanja podatke o udeležencih/slušateljih obdeluje v okviru 

upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, predvsem preverjanja na kraju samem. 

 

Nad izvajanjem operacije se izvaja tehnični, administrativni in finančni nadzor tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora 

operacije ter vpogled v dokumentacijo (vključno z osebnimi podatki udeleženca/slušatelja) v vsaki točki operacije ob 

smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, 9. in 10. člena Uredbe o porabi sredstev  

evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 

mesta (Uradni list RS, št. 29/15 s spremembami) in nacionalnih predpisov, ki urejajo javne finance. Nadzor se izvaja s strani 

ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, 

vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014 - 2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča 

Republike Slovenije ter s strani njihovih pooblaščencev.  

 

1. Pravice posameznika v zvezi z danimi osebnimi podatki 

Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v pravu Unije ali Republike 

Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov popravek, pravico 

zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu zoper upravljavce. Nadzorni 

organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec. 

 

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja 

Upravičenec je skladno s pogodbo o sofinanciranju zavezan po 140. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 zagotavljati dostopnost 

do vseh dokumentov o izdatkih operacije (vključno z osebnimi podatki udeležencev/slušateljev) v obdobju najmanj dveh let 

od 31. decembra po predložitvi obračunov s strani Republike Slovenije Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane 

operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani 

ministrstva.  Osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije. 

                                                 
1 Upravičenec po potrebi dopolni dokument s podatki, ki jih je dolžan zagotoviti po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

2 V okviru evropske kohezijske politike skladno z 8. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 s spremembami) nastopa več 

udeležencev evropske kohezijske politike, zaradi česar obdelava osebnih podatkov poteka na več ravneh, in sicer na ravni upravičenca, 
ministrstva kot posredniškega organa in organa upravljanja. Upravljavca osebnih podatkov, ki jih upravičenec pridobi od posameznikov v 

okviru izvajanja operacije, sta poleg upravičenca skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov tudi ministrstvo kot posredniški organ in 

organ upravljanja, pri čemer so vsak za svoj namen upravljavci osebnih podatkov: upravičenec za namen izvajanja in sofinanciranja 

operacije, ministrstvo za namen spremljanja, vrednotenja in upravljalnih preverjanj operacije ter organ upravljanja za namen upravljalnih 

preverjanj, predvsem preverjanja na kraju samem. Nameni, za katere se osebni podatki po tej listi prisotnosti obdelujejo, so podrobneje 

opredeljeni v tč. 2 teh informacij. 


