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USPOSTAVA I RAZVOJ CENTRA 

 

• kako je bilo istaknuto u Godišnjem planu rada RCK Mlinarska za 2019./2020. 

godinu, preduvjet uspješnog razvoja RCK tijekom protekle školske godine 

bio je donošenje odluke o financiranju i potpisivanje ugovora o 

sufinanciranju ESF projekta Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska 

 

• potpisivanje istog se prema planu očekivalo u siječnju, ali je realizirano tek 

u srpnju, nakon završetka nastavne godine i praktički na samom kraju 

školske godine, tako da nije postojala neka realna mogućnost za 

organiziranje i provedbu projektnih aktivnosti uspostave i razvoja RCK do 

početka nove školske godine 

 

OBRAZOVNE AKTIVNOSTI CENTRA 

 

• tijekom protekle školske godine izvođena je redovna nastava u strukovnom 

obrazovanju u svim školama-sastavnicama RCK, u skladu s Godišnjim 

planovima i programima škola te Školskim kurikulumima za 2019./2020. 

školsku godinu. Nastava je izvođena u otežanim uvjetima zbog pandemije 

COVID-19 te zbog potresa u Zagrebu 22. ožujka u kojem su dvije škole (ŠMS 

Mlinarska i Zdravstveno učilište) pretrpile znatnija oštećenja 

 

• s obzirom na to da je ugovor o sufinanciranju ESF projekta Regionalni 

centar kompetentnosti Mlinarska potpisan tek 3. srpnja, odnosno pred sami 

kraj školske godine, nije bilo mogućnosti za uvođenje dopunskih obrazovnih 

sadržaja kao dijela projektnih aktivnosti 

 

UPRAVLJANJE KVALITETOM 

 

• s obzirom na to da je ugovor o sufinanciranju ESF projekta Regionalni 

centar kompetentnosti Mlinarska potpisan tek 3. srpnja, odnosno pred sami 

kraj školske godine, nije bilo mogućnosti za pokretanje aktivnosti razvoja i 

implementacije sustava za upravljanje kvalitetom u protekloj godini 

 



PARTNERSKA SURADNJA 

 

• tijekom školske godine nastavljena je suradnja sa suradničkim tvrtkama i 

institucijama Regionalnog centra kompetentnosti s kojima je sklopljen 

ugovor o suradnji, a kroz provedbu programa redovnog strukovnog 

obrazovanja u školama-sastavnicama RCK 

 

• partnerska suradnja svih projektnih partnera tijekom vremena prije 

potpisivanja ugovora bila je kontinuirana, a znatnije je intenzivirana nakon 

3. srpnja, odnosno nakon potpisivanja ugovora o sufinaciranju projekta 

 

• prvi partnerski sastanak (kick off meeting) održan je 16. srpnja 2020. godine 

u Školi za medicinske sestre Mlinarska 

 

FINANCIRANJE CENTRA 

 

• do potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za ESF projekt 

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska škole-sastavnice RCK su iz 

vlastitih izvora osigurale minimalna potrebna sredstva za egzistiranje 

Centra 

 

• nakon potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za ESF projekt 

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska, s obzirom na to da je ugovor 

potpisan praktički na kraju školske godine, nije bilo značajnijih troškova, 

odnosno jedini trošak RCK tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine su bile 

plaće voditelja i administratorice projekta u Učilištu Ambitio 

 

• sredstva predujma su tražena i odobrena 24. kolovoza 2020., ali nisu bila 

isplaćena do završetka školske godine 

 

Voditelj projekta RCK Mlinarska: 

Nenad Petrović 

 
 


