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LOGOTIPI

× na vseh dokumentih

× časovnice

× poročila o delu

× gradiva (ime in priimek avtorja)

× evalvacija

× v glavi (MŠŠ in ESS), v nogi (financiranje)

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne
prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja”, 3.1 prednostne usmeritve

“Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja” ter Javnega razpisa
za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.



× prazna časovnica

× podrobnejši opis vsebine 

dela (2 – 3 stavki)

× ure za drugo delo 

(zaposleni na UM)

× brez kopiranja vsebine

× časovnica za zaposlene na 

UM

× časovnica (podjemne

pogodbe)

ČASOVNICE

D
 a

 n

Delo na projektu ESS 1 (naziv projekta):

RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC
Delo na projektu ESS 2 (naziv projekta):

Drugo

delo Skupno

število urŠtevilo

ur

Aktivnosti (kratek opis konkretnih

nalog, ki so bile opr.)

Število

ur

Aktivnosti (kratek opis konkretnih

nalog, ki so bile opr.)

Število

ur

1 9,5
priprava sprememb pogodb (Godec,Flogie) iz avtorske v podjemno

pogodbo; datumi za javni poziv
9,5

2 10 potni nalog MŠŠ LJ - sestanek s kontrolno enoto in skrbnico projekta 10

3 8+2
priprava dopolnitev za tretji in četrti zahtevek, da bosta šla v izplačilo (v 

skladu s preverjanjem kontrolne enote)
10

4 8+2 Dopolnjevanje časovnic; priprava aneksov k dopolnilnim pogodbam 10

5 5
Priprava novega zahtevka: časovnice; kopiranje plačilnih list za nov 

zahtevek; obrazci o stroških dela za avgust
5

6

7 9 UM - podpis aneksov pri rektorju; priprava na programski svet; 9

8 9
potni nalog MŠŠ LJ - sestanek s skrbnico projekta in dopolnjevanje 

zahtevkov 3 in 4
9

9 8+1
priprava novih časovnic; priprava dopolnitev za 2. ZZI (časovnice, aneksi k 

dopolnilnim pogodbam)
9

10 5 dopolnjevanje 2. ZZI za oddajo na MŠŠ 5

11 8,5+2
priprava vabila na organizacijski odbor, ki bo v ponedeljek; pregled 

zapisnika
10,5

12 8 Pregled in končni popravki za oddajo na MŠŠ 8

13

14 9,5 vnosi v MVP; organizacijski odbor 9,5

15 6
usklajevanje obrazcev o stroških dela z računovodjo, končna priprava 

zahtevka
6

16 12

zapisnik organizacijskega odbora; priprava vabila za prog. Svet in org. 

odbor; priprava vabila za Barletovo in Izo, priprava vabil za delavnico, 

pošiljanje

12

17 0 0

18 8
priprava potrdila o udeležbi; tabela za potrjevanje prisotnosti; pogodbe za 

PP; seznami evalvatorjev; telefonsko urejanje za udeležbo
8

19

20

21 8
Priprava časovnic za študente; dopolnitve za 6. in 7. ZZI; kopiranje 7. ZZI; 

priprava plakata za posvet in delavnico; nalaganje gradiv na moodle
8

22 8,5
priprava na organizacijski in programski svet; leplenje plakatov; kopiranje 

gradiva za Bojano Mencinger Vračko za izvedbo v OŠ
8,5

23 7
priprava zapisnika organizacijskega in programskega sveta; s pomočjo 

študentke urejanje dokumentacije za zaposlene na projektu in UM
7

24 9

pregled zapisnikov z vodjo projekta; priprava vabila za nov organizacijski 

odbor; pregled dela s koordinatorjem projekta; priprava vabil za sodelovanje 

z dodatnimi šolami; iskanje študentov za delo na posvetu in delavnici;

9

25 8
sestanek z Vladimirjem Grubelnikom za posvet in delavnico; sestanek z 

vodjo projekta in urejanje administrativnih zadev
8

26

27

28 9

popravljanje zapisnika od 22.9.; priprava odstopne izjave in sporazuma o 

prenehanju za Alenko Vilar; obračun potnega naloga Špernjak; priprava 

smerokazov za sobotni posvet in delavnico; pogovor s skrbnico projekta 

glede novih navodil MŠŠ za izvajanje ESS projektov; tiskanje potrdil o 

udeležbi na posvetu in delavnici

9

29 8 8

30 8 8
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Ferk9.doc
Ferk9.doc
�asovnica_PP.xls


× http://distance.pfmb.

uni-mb.si/

× potrebna registracija

× vsa gradiva / poročila

× prazne časovnice, 

obrazci

MOODLE

http://distance.pfmb.uni-mb.si/
http://distance.pfmb.uni-mb.si/
http://distance.pfmb.uni-mb.si/
http://distance.pfmb.uni-mb.si/


× http://kompetence.uni-mb.si/

× osnovni podatki

× sodelujoče institucije

× seznam sodelujočih učiteljev in strokovnih sodelavcev

× poročila

× objave v medijih

× galerija slik

× kontakti

SPLETNA STRAN PROJEKTA

http://kompetence.uni-mb.si/
http://kompetence.uni-mb.si/
http://kompetence.uni-mb.si/


1.9.2009 –
31.12.2009

priprava didaktičnih gradiv (biologija, fizika, kemija) 

za tretje četrtletje leta 2010

uvodna delavnica za učitelje (biologija, fizika, 

kemija)

začetek preverjanja didaktičnih gradiv

1.1.2010 –

31.3.2010

priprava didaktičnih gradiv (biologija, fizika, kemija) 

za prvo četrtletje leta 2011

izobraževanje učiteljev (biologija, kemija, fizika) ter 

preverjanje didaktičnih gradiv

1.4.2010 –

30.6.2010

priprava didaktičnih gradiv (biologija, fizika, kemija) 
za drugo četrtletje leta 2011

preverjanje didaktičnih gradiv (biologija,fizika, 

kemija)

NADALJNJE DELO


