
 

Zavod Ypsilon, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB) 
Kontakt: info@ypsilon.si 

PRIJAVNICA ZA PROGRAM MENTORSTVO.SI 

Ime in priimek:____________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________ 

Tel. št.:__________________________________________________ 

E-pošta:_________________________________________________ 

Pridobljena izobrazba:______________________________________ 

 

Prijavljam se kot (obkroži): 

1. Mentor (Y.Mentor) 

2. Mentoriranec (Y.Mentee) 

 

Razlog prijave in področje dela, ki me zanima oz. zakaj sem primeren za izbrano vlogo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

S podpisom se zavedam, da: 

- mentorski odnos traja 1 leto,  

- mentorski par se srečuje 1x mesečno po 1 uro, lahko tudi preko videokonference, 

- sodelovanje je brezplačno in prostovoljne narave s strani mentorjev,  

- sodelovanje je vključeno v članstvo zavoda Ypsilon,  

- za vse zunanje mentorirance, ki niso člani zavoda Ypsilon je letna članarina 50€. 

Ob začetku mentorskega programa se mentorja in mentoriranca poveže med seboj v 

programu mentorstvo. S podpisom na prijavnici se mentor in mentoriranec strinjata z 

vzpostavitvijo odnosa Mentorstvo.si, kot ga določi Zavod Ypsilon v času trajanja 12 mesecev. 

Ob koncu mentorskega programa mentor zapiše ter odda Zavodu Ypsilon zaključno poročilo 

o izvedenem mentorstvu, v katerem poroča o postavljenih in doseženih ciljih mentorskega 

odnosa. 

Zavod Ypsilon s prijaviteljem opravi krajši razgovor. Ob vzpostavitvi mentorskega odnosa nudi 

obema administrativno in organizacijsko pomoč. 

S podpisom dovoljujem, da Zavod Ypsilon podatke, ki so posredovani preko prijavnega obrazca, zbira, obdeluje, hrani in 

uporablja z namenom vodenja in spremljanja evidence članstva, programa Mentorstvo.si, plačevanja članarine, obveščanja 

in za druge namene povezane z delovanjem zavoda, skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov 

(ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

S podpisom jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih osebnih podatkov ter potrjujem željo po članstvu v programu 

Mentorstvo.si. V ta namen se zavezujem, da bom poravnal znesek članarine, če nisem član Zavoda Ypsilon ter soglašam s 

pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta ter ostalih aktov Zavoda Ypsilon. 

V Ljubljani, dne ___________________               Podpis prijavitelja:_____________________ 

IZPOLNI ZAVOD YPSILON 

Evidenčna številka:_____________________ 


