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Seznam kratic 

 

ACS – Andragoški center Slovenije  

CEDEFOP – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

CEUVIZ – Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja 

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje 

DK PM – Državna komisija za poklicno maturo 

DK ZI – Državna komisija za zaključni izpit 

DPKU – Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 

DV – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem 

jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju 

ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training (Evropski kreditni sistem v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju) 

EOK – Evropsko ogrodje kvalifikacij 

EOVK – Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij  

EQAVET – European Quality assurance in Vocational Education and Training (Zagotavljanje kakovosti 

v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) 

ESCO – European classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. 

(Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev) 

ESS – Evropski socialni sklad 

FN – FN 

GLU/GJM – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake 

s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami), 

GZS – Gospodarska zbornica Slovenije 

IK – izpitni katalog 

KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju 

KLASIUS – Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja 

KOC – Kompetenčen center za razvoj kadrov 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MIK – maturitetni izpitni katalog 

MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MUD – mapa učnih dosežkov 

NAKVIS – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

NCP EQF – National coordination point for European Qualifications Framework for Long Life Learning 

(Nacionalna koordinacijska točka EOK) 

NKT SOK-EOK – Nacionalna koordinacijska točka SOK_EOK 

NPK – Nacionalne poklicne kvalifikacije 
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NRP – Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije 

OD – osnovna dejavnost 

ON – osnovna naloga 

OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

PIK – predmetni izpitni katalog 

PM – poklicna matura 

PN – posebna naloga 

PP – proračunska postavka 

PTI – poklicno tehniško izobraževanje 

PUD – Praktično izobraževanje na delovnem mestu 

QF-EHEA – Qualifications Frameworks in the European Higher Education Area (Evropsko ogrodje 

visokošolskih kvalifikacij) 

RIC – Državni izpitni center 

SI – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje 

se izvaja v slovenskem učnem jeziku 

SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij 

SPI – srednje poklicno izobraževanje 

SS PSI – Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 

SSI – srednje strokovno izobraževanje 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

ŠS – študijske skupine 

UMAR – Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

VIZ – vzgoja in izobraževanje 

VKO – vseživljenjska karierna orientacija 

VŠP – višješolski študijski programi 

VŽU – vseživljenjsko učenje 

ZRSŠ – Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
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1. Vizija in poslanstvo Centra RS za poklicno izobraževanje 

Center RS za poklicno izobraževanje je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 
25. 5. 1995 na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91). V letu 2009 je bil sprejet 
nov Sklep o ustanovitvi Centra RS za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 
4. 2009). Ustanoviteljica Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je Republika 
Slovenija, soustanoviteljici sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenje. Leta 2016 je bil sprejet Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 57/2016 z dne 31. 
8. 2016), v katerega so bile dodane nove naloge, vezane na izvajanje nalog Nacionalne 
koordinacijske točke SOK-EOK. 

 

Poslanstvo CPI: s pripravo razvojnih in strokovnih rešitev dvigniti kakovost in privlačnost 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega 
gospodarstva in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije. 

 

Vizija CPI: kot osrednja nacionalna razvojno-raziskovalna ustanova na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter usposabljanja bo CPI vplival na kakovost vseživljenjskega učenja. 

Z razvojem, ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo novih znanj se bo fleksibilno in inovativno 
odzival na potrebe uporabnikov storitev, krepil svoje prednosti ter povečal svojo prepoznavnost v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 

 

 

2. Predstavitev dejavnosti Centra RS za poklicno izobraževanje 

Center RS za poklicno izobraževanje opravlja raziskovalne, razvojne, strokovne in svetovalne 
naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter povezovanja izobraževanja s 
trgom dela na podlagi sodelovanja, dogovarjanja in odločanja socialnih partnerjev 

CPI je organiziran kot javni zavod z naslednjo organizacijsko strukturo: 

 

 



 

7 
 

 

CPI na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter na področju 

kvalifikacijske strukture opravlja naslednje naloge: 

 razvijanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,  

 razvojno-raziskovalne naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

 posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, 

 razvojno-raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture in poklicnih 

standardov, 

 priprave strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter povezovanja formalnega in 

neformalnega sistema izobraževanja, 

 nudenje strokovne podpore delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, 

poklicnih standardov, katalogov, 

 razvijanje metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela, 

 spremljanje certifikatnega sistema, 

 spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij, 

 opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, 

kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij, 

 spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na 

vseh ravneh zahtevnosti, 

 promoviranje certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji, 

 sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji, 

 razvijanje in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega 

preverjanja znanja, 

 razvijanje strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja za 

trajnostni razvoj, 

 pripravljanje strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji strokovni razvoj 

učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

 pripravljanje strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva, 

 vodenje informacijskega središča poklicnih kvalifikacij, 

 vodenje Nacionalnega Europass centra, 

 povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih, 

 opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 

 pripravljanje in izdajanje publikacij ter drugih informacijskih gradiv, 

 organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj, 

 razvijanje in skrb za področje spodbujanja ter uveljavljanja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja, 

 izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja,  

 priprava ukrepov in spremljanje rezultatov preprečevanja osipa, 

 izvajanje nalog nacionalne koordinacijske točke (v nadaljnjem besedilu: NKT SOK-EOK) za 

potrebe vzpostavitve enotnega sistema kvalifikacij v Republiki Sloveniji kot Slovensko ogrodje 

kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: SOK), 

 skrbi za razvoj SOK in povezanost z EOK, 
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 zagotavlja dostop do informacij o SOK, EOK in EOVK na svoji spletni strani, 

 informira javnost in promovira SOK in EOK, 

 vodi postopek umeščanja SOK v EOK, 

 vodi postopek umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK, 

 pripravlja strokovna gradiva in koordinira delo ključnih deležnikov pri umeščanju nacionalnih 

kvalifikacij v EOK preko SOK, 

 sodeluje s pristojnimi mednarodnimi organi (Evropska komisija, Evropski center za razvoj 

poklicnega usposabljanja ipd.), 

 sodeluje v mreži nacionalnih kontaktnih točk EOK, 

 objavi register kvalifikacij SOK na svoji spletni strani, 

 vodi register kvalifikacij SOK ter povezave s portalom EOK, 

 določi obrazec vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK, 

 pripravi predlog meril za umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK, 

 izdaja potrdila o ravni SOK in EOK za NPK, 

 strokovno ter administrativno podpira delovanje strokovne komisije NKT EOK 

V okviru dejavnosti, opredeljenih v ustanovitvenem aktu, CPI opravlja naloge, določene z zakoni in 

drugimi predpisi, ki urejajo področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v 

skladu s programom dela. 
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3. Cilji Centra RS za poklicno izobraževanje 

3.1. Dolgoročni cilji Centra RS za poklicno izobraževanje  

CPI je pripravil dolgoročne cilje svojega delovanja, ki sledijo evropskim in državnim strateškim 

dokumentom.  

 

Dolgoročni cilji CPI za obdobje 2015–2020 so: 

1. oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na potrebe družbe in trga 

dela; 

2. izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh; 

3. zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja; 

4. izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji in 

razvijati sistem vajeništva; 

5. spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega 

učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji; 

6. razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki 

gradi svojo vlogo na samostojnih in kreativnih sodelavcih. 

 

Podlaga za utemeljitev strateških ciljev Centra RS za poklicno izobraževanje so: 

 Strategija Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, v kateri Evropska 

komisija kot eno od sedmih vodilnih pobud predlaga »Program za nova znanja in spretnosti za 

nova delovna mesta«. Ključno bo omogočanje pridobivanja novih kvalifikacij za prilagoditev 

novim razmeram in morebitnim spremembam poklicne poti, saj bo treba zaradi daljše delovne 

dobe vse življenje pridobivati kvalifikacije in razvijati nove. 

 Sporočilo iz Bruggeja, ki pravi, da bi morali evropski sistemi poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja postati bolj privlačni, ustrezni, poklicno usmerjeni, inovativni, dostopni in 

prilagodljivi, prispevati pa bi morali tudi k odličnosti v VŽU. 

 Zaključki iz Rige, ki so znova poudarili vlogo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 

usposabljanja v kontekstu načrtovane gospodarske rasti in povečanja števila delovnih mest. Na 

novo postavljeni srednjeročni cilji krepijo vizijo 2020 za poklicno in strokovno izobraževanje in 

naj bi prispevali k uresničevanju ključnih izzivov napredka. Posebej je poudarjenih pet ciljev: 

praktično usposabljanje z delom in vajeništvom, zagotavljanje kakovosti, dostopnost do 

izobraževanja, ključne kompetence ter usposabljanje učiteljev in mentorjev.  

 Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020, ki opredeljuje vizijo razvoja Slovenije kot 

konkurenčne družbe znanja in inoviranja, ki ob upoštevanju okoljskih omejitev zagotavlja 

blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne ekoregije. Sledili smo prednostnemu 

področju Znanje in zaposlovanje, kjer je poudarjena krepitev inovativnosti in kreativnosti ter 

zagotavljanja kakovosti, učinkovitosti, odzivnosti in mednarodne primerljivosti ter odprtosti 

izobraževanja in usposabljanja. Cilja sta dolgoročno in strateško načrtovanje izobraževanja in 

usposabljanja ter sposobnost posameznikov in sistemov za hitro in učinkovito soustvarjanje ter 

prilagajanje spremembam. 
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 Strategija pametne specializacije Republike Slovenije, ki v naslednjem srednjeročnem obdobju 

namenja pozornost krepitvi specifičnih znanj, kompetenc, veščin in graditvi kariere zaposlenih v 

podjetjih, ki delujejo in se povezujejo v okviru prednostnih področij S4 za izboljšanje njihovega 

konkurenčnega položaja, nekoliko manj pa je odprto tudi za druge perspektivne oblike oziroma 

področja s potencialom kvalitetnejših delovnih mest in višje dodane vrednosti, predvsem v 

ukrepu Znanje in kompetence zaposlenih. 

 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru cilja 

»Naložbe za rast in delovna mesta«, kjer sledimo cilju večje vključenosti na trg dela prek 

zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja, predvsem ciljev in ukrepov iz prednostnih osi 8 in 

10.  
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3.2. Kratkoročni cilji Centra RS za poklicno izobraževanje za leto 2020 

Dolgoročni cilj 1:  

Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na potrebe družbe in trga dela  

 

Kratkoročni cilj 1.1: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na razvoj 

slovenskega in evropskega trga dela 

 

Center skrbi za razvoj Slovenskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljevanju: SOK) kot orodja za 

primerljivost kompetenc in kvalifikacij med državami. S tem uresničuje cilje Strategije Evropa 2020, 

in sicer spodbujanje izvajanja Evropskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljevanju: EOK) z oblikovanjem 

nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Center bo ta cilj uresničeval z vzpostavitvijo nacionalnega registra 

kvalifikacij SOK in njegovo povezavo z evropskim registrom kvalifikacij, kar bo omogočilo vpogled in 

primerljivost kvalifikacij med državami članicami EU. 

Center je oblikoval partnersko mrežo evropskih orodij transparentnosti v Sloveniji in tako bo še naprej 

spodbujal sinergijo med njimi. Ob tem bo krepil vlogo referenčnih središč: NCP EQF, Nacionalni center 

Europass, NRP EQAVET, za katere je imenovan kot nacionalna referenčna točka. S tem bo sledil ciljem 

Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020 za povečanje mobilnosti dijakov, študentov in 

strokovnih delavcev znotraj izobraževanja, med izobraževanjem in drugimi področji dela ter v 

mednarodno okolje. 

Kot nacionalni koordinator mreže ReferNet bo prispeval tudi k večji transparentnosti, sinergiji ter 

razširjanju nacionalnih in evropskih raziskav s področja poklicnega izobraževanja. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

1. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK osnovna dejavnost 

21. NCP EQF 2018–2020 osnovna naloga 

22. NCP EQF – nacionalni register kvalifikacij 2018–2020 osnovna naloga 

27. Nacionalni center Europass posebna naloga 

28. EQAVET – National Reference Points 2019–2021 posebna naloga 

5. Nacionalni observatorij RS za poklicno izobraževanje – ReferNet – 

nacionalni koordinator 

osnovna dejavnost 

19. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže: ECVET, EQAVET, EQF, 

ESCO 

osnovna naloga 

 

 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 
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Center sledi tudi ciljem Strategije Evropa 2020, da se bodo kvalifikacije, ki se zahtevajo za nadaljnje 

učenje in vstop na trg dela, pridobivale in priznavale v okviru izobraževanja, vključno z neformalnim 

in priložnostnim učenjem, ter razvoja partnerstva med izobraževanjem ali usposabljanjem in delom, 

zlasti z vključevanjem socialnih partnerjev v načrtovanje možnosti izobraževanja in usposabljanja. 

Center bo ta cilj uresničeval z razvojem poklicnih standardov, ki poteka po načelu socialnega dialoga, 

v katerem se sistematično vključujejo vsi ključni partnerji na nacionalni ravni pri definiranju vsebine 

poklicev in kvalifikacij, njihove ravni zahtevnosti in potreb na trgu dela v prihodnjih letih.  

Center bo ta cilj uresničeval tudi z razvojem katalogov za NPK, ki so strokovna podlaga za organizacijo 

in izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK ter omogočajo priznavanje neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja in pridobitev javne listine (certifikata) vsem, ne glede na to, kako 

so bila znanja in spretnosti pridobljena. Poklicni standard, ki definira znanja, spretnosti in 

kompetence za posamezno poklicno kvalifikacijo, je povezovalni člen poklicnega izobraževanja in 

sistema NPK. S tem sledimo tudi cilju Sporočila iz Bruggeja, da je treba razvijati prilagodljiv sistem 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bo temeljil na učnih izidih ter poskrbel za priznavanje 

neformalnega in priložnostnega učenja. 

CPI z razvojem transparentnih in za trg dela relevantnih kvalifikacijskih struktur, ki bodo v korist 

delodajalcem in učečim se (dijakom, študentom, odraslim), sledi ciljem Strategije razvoja Slovenije 

za obdobje 2014–2020 za izboljšanje sodelovanja med izobraževalnimi sistemi in trgom dela ter 

prispeva k odpravi strukturnih neskladij med ponudbo in potrebami družbe znanja. S sodelovanjem 

s kompetenčnimi centri bomo sledili tudi ciljem Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva 

(SRIP), saj bomo uporabili modele potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc po posameznih panogah, 

razvitih v KOC-ih in jih vključili v nacionalne dokumente ter pri tem upoštevali njihove prednostne 

naloge razvoja strokovnega področja. Z razvojem NPK na področju domače in umetnostne obrti pa 

sledimo tudi cilju ohranjanja tradicionalnih in specifičnih znanj in veščin ter deficitarnih poklicev. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

2. Razvoj transparentne kvalifikacijske strukture osnovna dejavnost 

35. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno 

izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–2022 

1. 1. 2017-31. 10. 2022 

 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

49. 

Projekti Erasmus+: 

 ECOFAR 

 SKILLCO 

 IMPROVET 

 WellTo 

 S-HVET 

 ABECS 

 

1. 10. 2018-30. 9. 2020 

1. 11. 2018-31. 1. 2020 

1. 11. 2018-31. 10. 2020 

1. 10. 2018-30. 9. 2020 

1. 10. 2018-30. 9. 2020 

3. 9. 2018-3. 3. 2020 

 

  



 

13 
 

Dolgoročni cilj 2: 

Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh 

 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove implementacije v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

 

V Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020 je med strateškimi cilji nadaljnjega razvoja 

poklicnega in strokovnega izobraževanja poudarjeno povečanje njegove kakovosti in privlačnosti ter 

prilagoditev vsebine izobraževalnih programov potrebam trga dela. V podporo posamezniku za lažje 

vključevanje na trg dela ter oblikovanje individualne kariere je treba razviti in implementirati 

fleksibilne izobraževalne programe ter ustrezne didaktične modele in pedagoške strategije 

poučevanja.  

Center bo ta cilj uresničeval s koordinacijo priprave strategije razvoja višjega strokovnega 

izobraževanja in z razvojem novih ali posodobitvijo obstoječih izobraževalnih in študijskih programov 

na podlagi spremljanja trendov in potreb trga dela, pri čemer bo upošteval rezultate evalvacij in 

revizijo poklicnih standardov. Prav tako z razvojem pristopov za kakovostno načrtovanje in izvedbo 

šolskega (izvedbenega) kurikula, oblikovanjem pedagoških modelov v podporo individualizaciji v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju ter izvedbo aktivnosti v podporo razvoju digitalne pedagoške 

kompetence učiteljev srednjih poklicnih in strokovnih šol. Za potrebe posodabljanja opreme za 

izvajanje strokovnih vsebin na poklicnih in strokovnih šolah bomo za izbrana področja opravili pregled 

stanja na šolah in pripravili predloge za opremljanje. Podpirali bomo uporabo naprednih didaktičnih 

metod in vključevanje digitalizacije in interaktivne uporabe IKT v izvajanje strokovnih vsebin na 

poklicnih in strokovnih šolah. Povezovali se bomo s socialnimi partnerji, delodajalci in strokovnimi 

združenji ter jim zagotavljali podporo pri usklajevanju poklicnega izobraževanja in trga dela. 

Center bo sledil tudi ciljem področja Ustvarjalno in inovativno izobraževalno okolje v Strategiji 

pametne specializacije z implementacijo razvojnih rešitev in svetovanjem šolam, ravnateljem in 

učiteljem za kakovostno načrtovanje in izvedbo kurikula ter iskanjem novih organizacijskih oblik. 

Pozornost bo namenjena zlasti uvajanju različnih didaktičnih pristopov v podporo kakovostnejši 

izvedbi učnega procesa ter prilagoditvi tega potrebam posameznika. Intenzivno bomo sodelovali s 

šolami pri načrtovanju, izvedbi in spremljanju zaključevanja izobraževanja ter vodili razvoj enotnega 

pisnega izpita iz drugega predmeta poklicne mature na različnih strokovnih področjih. Še naprej 

bomo vzdrževali spletno učilnico za mapo učnih dosežkov ter spodbujali njeno uporabo kot 

pripomočka za načrtovanje in spremljanje osebnega razvoja ter razvoja kompetenc posameznika. 

Socialnim partnerjem, delodajalcem in strokovnim združenjem bomo ponudili potrebno podporo ter 

jim svetovali na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
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Zap. št.  NALOGA Trajanje 

6. Spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja osnovna dejavnost 

7. Analiza ciljev razvoja poklicnega izobraževanja v Beli knjigi 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 

osnovna dejavnost 

8. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s šolami in 

socialnimi partnerji 

osnovna dejavnost 

24. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ 

osnovna dejavnost 

25. Odprti izobraževalni viri in informatizacija izobraževanja osnovna naloga 

10. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja osnovna dejavnost 

11. Učbeniki in učna tehnologija osnovna dejavnost 

23. Nizkonakladni učbeniki osnovna naloga 

31. Razvojni ukrepi za pospešitev doseganja ciljev Podnebnega 

sklada v VIZ 

Posebna naloga 

 

44. 

45. 

47. 

48. 

Projekti Erasmus+: 

 STAIRS 

 YIT 

 TALENTJOURNEY 

 DIGITAL VET 

 

1. 2. 2019-31. 1. 2022 

1. 10. 2018-31. 3. 2021 

1. 11. 2019-31. 10. 2021 

1. 9. 2019-31. 8. 2022 

 

 

Kratkoročni cilj 2.2.: Razvijati in spremljati kakovost formalnega izobraževanja  

 

Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020 kot pomemben cilj poudarja dvig kakovosti 

izobraževalnega sistema na vseh ravneh ter povečanje prilagodljivosti programov poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela in gospodarstva. 

CPI kot slovensko središče za zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

povezuje akterje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki razvijajo različne pristope 

ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti na državni ravni in na ravni izvajalcev ter svetuje 

izvajalcem izobraževanja pri uvajanju in vodenju celovitih sistemov kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, še zlasti pri samoevalvaciji.  

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

13. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

osnovna dejavnost 
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Kratkoročni cilj 2.3.: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje  

 

V Sporočilu iz Bruggeja je tudi cilj, da je treba spodbujati privlačnost in odličnost poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje promocijo in tekmovanja v znanjih in spretnostih, ter 

učencem omogočiti, da se seznanijo s poklici in možnostjo zaposlitve. 

Center bo ta cilj uresničeval z aktivnostmi, s katerimi bomo poskrbeli, da informacija o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju ter tudi o možnostih, ki jih tako izobraževanje ponuja, pride do učencev in 

staršev, in sicer s pripravo in objavo oglasnih sporočil ter promocijo spletnega portala 

www.mojaizbira.si kot ključne referenčne točke za pridobivanje informacij o šolah, programih in 

poklicih. 

Poleg tega je Evropska komisija tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills prepoznala kot enega 

od pomembnih instrumentov za večanje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Za to, 

da bi povečala ugled poklicnega in strokovnega izobraževanja, se je v krovno organizacijo WorldSkills 

Europe vključila tudi Slovenija. Center je odgovoren za organizacijo državnih kvalifikacij za izbiro 

slovenske ekipe, za pripravo tekmovalcev in drugih udeležencev ter izpeljavo udeležbe na 

tekmovanju v poklicih EuroSkills. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

12. Tekmovanja in strokovna srečanja v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju 

osnovna dejavnost 

20. Kulturni bazar osnovna naloga 

30. Tekmovanje EuroSkills posebna naloga 

29. Promocija PSI posebna naloga 

37. Promocija poklicnega izobraževanja 1. 8. 2016-31.10.2020 
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Dolgoročni cilj 3: 

Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja 

 

Kratkoročni cilj 3.1.: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in izvajanje 

procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

 

Kakovostnega poklicnega izobraževanja ni mogoče zagotoviti brez dobro usposobljenih in 

kompetentnih učiteljev, ki ne poznajo samo pedagoškega procesa, temveč tudi sodobne trende 

stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Zato bo CPI posebno pozornost namenil usposabljanju 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev za kakovostno načrtovanje in izvedbo procesa poučevanja, 

ocenjevanja in zaključevanja izobraževanja, za dvig kakovosti pedagoških procesov v šolah in za 

izvajanje mentorstva dijakom na PUD-u, za delo z dijaki s posebnimi potrebami ter uvajanje novosti 

v stroki na posameznih strokovnih področjih. V ta namen bomo zanje organizirali in izvajali programe 

izobraževanja in usposabljanja v okviru KATIS-a, mreže študijskih skupin ter v okviru ESS programa 

»Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022«. Z izvedbo ESS programa »Dvig poklicnih kompetenc 

v letih 2016-22« pa bomo učiteljem in drugim strokovnim delavcem preko krožnega zaposlovanja 

omogočili pridobivanje znanja in kompetenc neposredno v delovnem procesu. S tem bomo sledili 

cilju Strategije pametne specializacije RS o usposobljenosti učiteljev za izvajanje pedagoških strategij, 

ki prispevajo k uporabi znanja, spretnosti in veščin za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter 

podjetnosti. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

14. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev osnovna dejavnost 

17. Študijske skupine osnovna naloga 

38. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 

2018–2022 

1. 9. 2018-31. 10. 2022 

36. Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 1. 5. 2016-31. 1. 2020 
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Dolgoročni cilj 4: 

Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji  

 

Kratkoročni cilj 4.1: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi 

partnerji in razvijati sistem vajeništva 

 

Pozornost na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na evropski ravni je usmerjena v 

povečanje njegove privlačnosti ter zmanjšanje neskladja med potrebami trga dela in kompetencami 

posameznikov. S krepitvijo oziroma uvedbo vajeništva in strukturiranega praktičnega usposabljanja 

na delovnem mestu se namreč oblikuje ponudba delovnih mest ter s tem povezanega izobraževanja 

in usposabljanja. Za delodajalce to pomeni večjo usklajenost izobraževanja z njihovimi potrebami in 

ustreznejšo obliko zaposlovanja. 

CPI bo za dosego tega cilja usmeril aktivnosti v pripravo strokovnih podlag, ki bodo pomagale šolam 

in delodajalcem pri kakovostni izpeljavi posameznih faz praktičnega usposabljanja (načrtovanje, 

izvedba, spremljanje in evalvacija). Center bo, kot pristojni javni zavod, izvajal, spremljal in evalviral 

poskus vajeniške oblike srednje poklicnega izobraževanja. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

9. Praktično usposabljanje z delom osnovna dejavnost 

34. Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 1. 11. 2016-9-31. 10. 

2021 

 

46. 

Projekti Erasmus+ in Interreg: 

 BEQUAL.App 

 

1. 10. 2018--30. 9. 2020 
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Dolgoročni cilj 5: 

Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja 

v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji 

 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja neformalnega 

in priložnostnega učenja 

 

Svet EU je decembra 2012 sprejel Priporočila (Council Recommendation) o vrednotenju in 

priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja. S tem priporočilom se poziva države članice, da 

do leta 2018 omogočijo svojim državljanom potrjevanje in ovrednotenje znanj, spretnosti in 

kompetenc, pridobljenih zunaj formalnega izobraževalnega sistema, tako da vzpostavijo 

ureditev/sistem za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan s SOK. V 

Sloveniji je trenutno edini formalni sistem vrednotenja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti 

sistem NPK in ga kot takega Slovenija predstavlja v različnih evropskih orodjih za transparentnost in 

priznavanje kvalifikacije ter mobilnost študentov in delovne sile.  

Pomembno je, da priznavanje neformalno pridobljenega znanja poteka po vnaprej določenih, 

usklajenih in standardiziranih postopkih, ki so dokumentirani, biti mora transparentno in 

nepristransko. Samo tako lahko zagotovimo zaupanje v sistem. S tem se zagotovi primerljivost 

priznavanja in spodbuja zaupanje v rezultate postopkov. Kakovost mora biti zagotovljena v vseh fazah 

procesa. Preverjanje in potrjevanje mora potekati na akreditiranih ustanovah, v skladu s 

postavljenimi standardi.  

V Sporočilu iz Bruggeja je tudi cilj, da je treba spodbujati privlačnost in odličnost poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje promocijo, s katero se posamezniki seznanijo s poklici in 

možnostjo zaposlitve. V okviru pristojnosti CPI potekajo aktivnosti, ki spodbujajo in večajo 

prepoznavnost sistema NPK med uporabniki sistema, podjetji in kandidati. S promocijskimi 

aktivnostmi zagotavljamo pojavnost informacij o sistemu v širši javnosti, pri čemer se aktivno 

udeležujemo zaposlitvenih in kariernih sejmov ter izvajamo predstavitve certifikatnega sistema pri 

socialnih partnerjih. Vsem zainteresiranim za NPK je na voljo tudi spletna stran www.npk.si, ki ponuja 

osnovne informacije o sistemu NPK ter primere dobrih praks uporabe sistema NPK (kandidatov in 

podjetij).  

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

3. Implementacija sistema NPK osnovna dejavnost 

4. Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj osnovna dejavnost 

33. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na 

trg dela 

1. 11. 2016--31. 12. 2022 
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Dolgoročni cilj 6: 

Razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki gradi 

svojo vlogo na samostojnih in kreativnih sodelavcih 

 

Kratkoročni cilj 6.1: Pripraviti sistemizacijo delovnih mest in organizacijo središč, ki bo ustrezala 

potrebam in pričakovanjem partnerjev ter ustanoviteljev 

 

Zavod že več kot dvajset let deluje v okviru iste organizacijske sheme, ki se v nekaterih delih ne ujema 

s spremenjenimi pogoji na trgu dela in izobraževalnega sistema oz. potrebami šol in drugih 

deležnikov. V okviru strokovnih delovnih skupin ter v dialogu z ustanovitelji, partnerji in strokovnim 

svetom bomo pristopili k oblikovanju nove organizacijske sheme za prihodnje razvojno obdobje. 

 

Kratkoročni cilj 6.2: Vzpostaviti notranji sistem razvoja kakovosti in samoevalvacije 

 

Kot prva naloga zavoda je navedena skrb za dvig kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v 

Sloveniji. Za uresničevanje te naloge je treba najprej poskrbeti za razvoj ustrezne kulture kakovost 

znotraj organizacije. V ta namen bomo imenovali koordinatorje za kakovost, ki bodo v okviru svojih 

delovnih skupin analizirali obstoječe delovne procese, dobre prakse in kritične točke. Vzpostavili 

bomo intenzivnejši dialog s partnerji in posneli njihova glavna pričakovanja ter prioritete. Na tej 

osnovi bomo v letu 2020 vzpostavili ključne kriterije kakovosti in kazalce za merjenje uspešnosti pri 

razvoju kakovosti. 

 

Kratkoročni cilje 6.3: Izboljšanje informacijske podpore in oblikovanje temeljnih baz podatkov 

 

Povečanje števila zaposlenih, rednih nalog in projektov zahteva močnejšo informacijsko podporo, 

predvsem na področju vodenja projektov in financ. Opravljena bo analiza potreb s pomočjo zunanjih 

strokovnjakov, na osnovi katere bi začrtali temeljne usmeritve in naloge za izboljšanje informacijske 

podpore. Pristopili bomo k oblikovanju temeljne baze podatkov naših partnerjev in vseh deležnikov, 

ki bo omogočala boljšo komunikacijo ter na daljši rok tudi vzpostavitev sistema za upravljanje 

odnosov s šolami, učitelji, mentorji, delodajalci in drugimi deležniki. 

 

Kratkoročni cilj 6.4: Povečanje ugleda zavoda in poklicnega ter strokovnega izobraževanja v 

strokovni in širši javnosti 

V letu 2020 želimo obeležiti 25. obletnico ustanovitve zavoda s strokovnim dogodkom in slovesnostjo, 

ki bo predvidoma v oktobru. Priprave na ta dogodek bodo potekale že od začetka leta in pomemben 

del njih je povečano komuniciranje preko medijev, boljša promocija našega strokovnega dela, 

dosedanjih uspehov in načrtov za razvoj. Osnova tega dogajanja je seveda vsebinska prenova spletnih 

strani in posodobitev celostne grafične podobe, izboljšali pa bomo tudi pogoje za izvajanje delavnic 

in drugih oblik izobraževanja na zavodu. 
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3.3. Naloge za dosego ciljev Centra RS za poklicno izobraževanje  

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene naloge in projekti 

 

a) Zakonske podlage, ki opredeljujejo naloge in projekte Centra RS za poklicno izobraževanje: 

 

 Center v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 

RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) (29. člen): 

- pripravlja strokovne podlage za odločanje v Strokovnem svetu RS za poklicno in 

strokovno izobraževanje (SSPSI); 

- spremlja uvajanje poskusov in izobraževalnih programov; 

- opravlja svetovalno delo za šole in organizacije, ki izvajajo javno veljavne 

izobraževalne programe; 

- organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje; 

- pripravlja metodologije in razpise za pripravo učbenikov in učnih gradiv; 

- opravlja druge naloge, določene s predpisi in aktom o ustanovitvi. 

 

 Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 85/09) so naloge Centra usmerjene v: 

- strokovno pomoč delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, 

poklicnih standardov, katalogov; 

- razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela; 

- spremljanje certifikatnega sistema; 

- spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij; 

- opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega 

sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij; 

- spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna 

področja na vseh ravneh zahtevnosti; 

- promocijo certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji; 

- sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v EU; 

- razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega 

preverjanja; 

- pripravo gradiv in opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter 

splošnimi akti in potrebami ministrstva; 

- strokovno in administrativno pomoč področnim odborom za poklicne standarde. 

 

 Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15) določa, da NKT SOK-EOK 

deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje, in v 13. členu določa njene pristojnosti: 

- skrbi za razvoj SOK in povezanost z EOK; 

- zagotavlja dostop do informacij o SOK, EOK in EOVK na spletni strani; 

- informira javnost in promovira SOK in EOK; 

- vodi postopek umeščanja SOK v EOK; 
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- vodi postopek umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK; 

- pripravlja strokovna gradiva in koordinira delo ključnih dejavnikov pri umeščanju 

nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK; 

- sodeluje s pristojnimi mednarodnimi organi (Evropska komisija, Evropski center za 

razvoj poklicnega usposabljanja ipd.); 

- sodeluje v mreži nacionalnih kontaktnih točk EOK; 

- objavi register kvalifikacij SOK na svoji spletni strani; 

- vodi register kvalifikacij SOK ter povezave s portalom EOK; 

- določi obrazec vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK; 

- pripravi predlog meril za umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK; 

- izdaja potrdila o ravni SOK in EOK za NPK; 

- strokovno ter administrativno podpira delovanje strokovne komisije NKT EOK; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

b) Druge zakonske podlage, ki opredeljujejo delovanje Centra RS za poklicno izobraževanje: 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), 

9., 76. člen; 

 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), 18. člen; 

 Zakon o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17). 

 Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16 – ZOFVI-L); 

 Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega in srednjega 

strokovnega izobraževanja (2001); 

 Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 37/10 in 67/18); 

 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/10 in 30/18); 

 Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11); 

 Pravilnik o zaključnih izpitih (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11); 

 Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

(Uradni list RS, št. 67/15); 

 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 14/11); 

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 34/15 in 27/17); 

 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 123/08, 42/09 in 33/17); 

 

c) Evropski strateški dokumenti, ki sooblikujejo razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 

poudarjajo cilje razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020: 

 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij – Novi programi znanj in spretnosti za Evropo: Z roko v roki za večji 

človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost, Bruselj, 10. 06. 2016; 

 Strategija Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 3. 3. 2010; 

 Sporočilo iz Bruggeja 2010 o povečanem evropskem sodelovanju na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja za obdobje 2011–2020; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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 Sklep Sveta Evrope (12. 5. 2009) o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju 

in usposabljanju (»ET 2020«). Ur. l. EU 2009/C 119/02, 28. 5. 2009; 

 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij – Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše 

socialno-ekonomske rezultate, Strasbourg, 20. 11. 2012, (Rethinking Education: Investing in 

skills for better socio-economic outcomes); 

 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega 

ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2008/C, 111/01); 

 Resolucija Sveta o boljši vključenosti vseživljenjske karierne orientacije v strategije 

vseživljenjskega učenja 2008; 

 Resolucija Sveta Evropske unije o krepitvi politik, sistemov in praks na področju vseživljenjske 

karierne orientacije v Evropi 2004; 

 Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega 

učenja; 

 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

z dne 18. 12. 2006 (2006/962/ES); 

 Priporočila za evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja – EQAVET; 

 Priporočila za evropski sistem prenosa kreditov – ECVET. 

 

č) Slovenski strateški dokumenti, ki sooblikujejo razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 

poudarjajo cilje razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020: 

 Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020, avgust 2013; 

 Strategija razvoja Slovenije 2030, Ljubljana, december 2017; 

 Slovenska strategija pametne specializacije, Ljubljana, december 2017; 

 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Vlada RS, 

28. 10. 2014; 

 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Vlada RS, 

13. 11. 2014. 
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3.3.1. Osnovna dejavnost, ki jo bo CPI v letu 2020 opravljal kot javno službo  

 

Št. 

naloge 

Osnovna dejavnost  Vir financiranja – PP 

1. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK MDDSZ – PP 5511 

2. Razvoj transparentne kvalifikacijske strukture MDDSZ – PP 5511 

3. Implementacija sistema NPK MDDSZ – PP 5511 

4. Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj MDDSZ – PP 5511 

MIZŠ – PP 687210 

5.  Nacionalni observatorij RS za poklicno izobraževanje – ReferNet 

– nacionalni koordinator 

MDDSZ – PP 5511 

6. Spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja MIZŠ – PP 687210 

7. Analiza ciljev razvoja poklicnega izobraževanja v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 

MIZŠ – PP 687210 

8. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s šolami in 

socialnimi partnerji 

MIZŠ – PP 687210 

9. Praktično usposabljanje z delom MIZŠ – PP 687210 

10. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja MIZŠ – PP 687210 

11. Učbeniki in učna tehnologija MIZŠ – PP 687210 

12. Tekmovanja in strokovna srečanja v PSI MIZŠ – PP 687210 

13. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti PSI  MIZŠ – PP 687210 

14. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev MIZŠ – PP 687210 

15. Mednarodno sodelovanje MIZŠ – PP 687210 

16. Podporne službe MIZŠ – PP 687210 

MDDSZ – PP 5511 

 

 

 

  



 

24 
 

1. NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA SOK-EOK 

 

FN CPI 2020, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 
strukture 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 
potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 
razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 
CPI je bil v skladu z Zakonom o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (Ur. l. RS št. 104/2015) imenovan 
za Nacionalno koordinacijsko točko SOK-EOK. V sklopu aktivnosti NKT EOK bomo sodelovali z 
Evropsko komisijo in nacionalnimi deležniki pri promoviranju, implementaciji in disemilaciji 
pobude EOK in SOK v Sloveniji in EU.  
Prav tako bomo v letu 2020 vodili aktivnosti NKT EOK, zagotavljali strokovno podporo 
Medresorski delovni skupini (MDS), koordinirali dela vključenih deležnikov pri umeščanju 
nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK, promovirali SOK in pobudo EOK, spremljali 
implementacijo SOK, vzdrževali register kvalifikacij SOK ter nadaljevali z njegovim povezovanjem 
s spletnim portalom EOK, spremljali priprave zaključnih poročil drugih držav. 
NKT SOK-EOK bo zagotavljala strokovno in administrativno podporo delovanju strokovne komisije 
NKT SOK-EOK ter vodila postopke umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK.  
NKT SOK-EOK tudi sodeluje kot predstavnik Slovenije pri ESCO pilotnem mapiranju kvalifikacij z 
ESCO spretnostmi, ki ga vodi Evropska komisija. Namen projekta je preizkusiti polavtomatski 
način mapiranja učnih izidov kvalifikacij z ESCO spretnostmi z uporabo kombinacije ročnega in 
avtomatskega dela. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Promoviranje SOK in EOK 5 predstavitev SOK 

Vzdrževanje Registra in portala SOK  delujoč Register in portal SOK 

Strokovna podpora delovanju MDS priprava strokovnih gradiv 

Vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK umeščene dodatne kvalifikacije 

ESCO pilotno mapiranje kvalifikacij z ESCO spretnostmi Poskusna polavtomatska povezava 
kvalifikacij z ESCO spretnostmi 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: svetovalci Središča za povezovanje izobraževanja in trga dela; 
področni odbori za poklicne standarde, zbornice, ministrstva, sindikati, MDDSZ. 
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2. RAZVOJ TRANSPARENTNE KVALIFIKACIJSKE STRUKTURE 

 

FN CPI 2020, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture 

Dolgoročni cilj 1.: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge: 

Center organizira delo ter daje strokovno in administrativno pomoč desetim področnim odborom 

za poklicne standarde, ki jih je imenoval minister, pristojen za delo. Področne odbore sestavljajo 

uveljavljeni strokovnjaki, ki jih predlagajo zbornice, združenje delodajalcev, poklicna združenja, 

sindikati, neprofitne organizacije in pristojna ministrstva. 

Vse hitrejši razvoj gospodarstva, predvsem razvoj novih tehnologij in storitev, povzroča razvoj 

novih poklicnih kvalifikacij. To pa zahteva razvoj in posodobitev nacionalnih poklicnih standardov 

in razvoj kvalifikacij na novih poklicnih področjih. V postopkih priprave poklicnih standardov, ki 

poteka po načelu socialnega dialoga, sistematično vključujemo vse ključne partnerje na 

nacionalni ravni pri definiranju vsebine poklicev in kvalifikacij, njihove ravni zahtevnosti ter 

potreb na trgu dela v prihodnjih letih. Menimo, da je posebej pomembno sodelovanje 

najnaprednejših subjektov s področja industrije, obrti in storitev za zgodnje odkrivanje potreb po 

novih kvalifikacijah. Poleg priprave novih poklicnih standardov in katalogov v okviru te aktivnosti 

pripravljamo tudi revizijo obstoječih poklicnih standardov in katalogov za NPK, ki jo je CPI v 

skladu s predpisi dolžan opravljati vsakih pet let. V letošnjem letu bomo opravili revizijo na 

naslednjih strokovnih področjih: Transport, Informacijske tehnologije, Frizerstvo in kozmetika, 

Fotografija. 

Center svetuje pri pripravi pobud za poklicne standarde in jih strokovno vrednoti, vodi postopke 

razvoja poklicnih standardov in katalogov, vodi delo delovnih skupin, ki jih imenujejo področni 

odbori za poklicne standarde, ter strokovno pomaga strokovnjakom za razvoj poklicnih 

standardov in katalogov. Prav tako pripravlja in pošilja predloge poklicnih standardov in katalogov, 

predloge o podaljšanju veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in katalogov z 

utemeljitvami pristojnemu področnemu odboru za poklicne standarde ter Strokovnemu svetu 

Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje v potrditev. 

Center vodi vzdrževanje NRP, skrbi za njegovo nemoteno delovanje in posodablja informacije na 

spletni strani www.nrpslo.org. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Strokovna podpora delovanju področnih odborov za 

poklicne standarde 

10 sej 

Razvoj nacionalnih poklicnih standardov in katalogov za 

nacionalne poklicne kvalifikacije 

32 poklicnih standardov 

32 katalogov za NPK 

Nacionalno informacijsko središče za poklicne 

kvalifikacije (NRP) 

Delujoči portal NRP 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič, Barbara Kunčič 

Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za povezovanje izobraževanja in trga dela; 

področni odbori za poklicne standarde, zbornice, ministrstva, sindikati, MDDSZ. 
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3. IMPLEMENTACIJA SISTEMA NPK 

 

FN CPI 2020, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 
strukture. 

Dolgoročni cilj 5: Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega 
in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v 
Sloveniji 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja 
neformalnega in priložnostnega učenja 

Opis naloge: 
V sklopu zagotavljanja kakovosti postopkov preverjanja in potrjevanja NPK izvajamo na CPI različne 
aktivnosti. Med pomembne naloge centra spada usposabljanje in spremljanje svetovalcev v 
postopku preverjanja in potrjevanja NPK. Center stalno posodablja osebno zbirno mapo in obrazce 
za delo svetovalcev in članov komisije ter jih objavlja na spletni strani NRP in www.npk.si. Na 
področju vrednotenja osebne zbirne mape je pomembno sprotno prilagajati navodila, glede na 
ugotovitve komisije za pritožbe ter ugotovitve članov komisij, ki uporabljajo navodila za presojo 
listin ter osebne zbirne mape. Sodelujemo tudi pri osnovnem usposabljanju članov komisij za 
preverjanje in potrjevanje NPK, na delavnicah za člane komisij in svetovalce ter z RIC pri 
usposabljanju in pripravi članov komisij na izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja NPK. 
Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju je ena od pomembnih evropskih prioritet, saj s tem 
zagotavljamo vrednost javnih listin in njihovo prenosljivost v druge države ali med sistemi. CPI od 
leta 2012 izvaja evalvacije, v okviru katerih primerja usklajenost prakse izvajanja sistema NPK s 
formalno določenimi zahtevami. Z evalvacijo smo preverjali ključne dejavnike ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti delovanja sistema NPK v vseh fazah procesa, pri čemer so bili v raziskavi 
zajeti izvajalci, svetovalci in člani komisij ter tudi posamezniki, ki so pridobili NPK. Evalvacije bomo 
nadaljevali s spremljanjem uporabnosti in učinkovitosti osebne zbirne mape, posebej kriterijev, ki 
jih komisije uporabljajo za ocenjevanje posameznih dokazil.  
V okviru pristojnosti CPI potekajo aktivnosti, ki spodbujajo in večajo prepoznavnost sistema NPK 
med uporabniki sistema, podjetji in kandidati. S promocijskimi aktivnostmi zagotavljamo 
pojavnost informacij o sistemu v širši javnosti, pri čemer se aktivno udeležujemo zaposlitvenih in 
kariernih sejmov ter izvajamo predstavitve certifikatnega sistema pri socialnih partnerjih. Vsem 
zainteresiranim za NPK je na voljo tudi spletna stran www.npk.si, ki ponuja osnovne informacije o 
sistemu NPK ter primere dobrih praks uporabe sistema NPK (kandidatov in podjetij). Z 
usposabljanji širimo sistem med strokovno javnostjo, še zlasti med tistimi, ki delajo v sistemu: 
svetovalci za zaposlitev na Zavodu RS za zaposlovanje, svetovalci za pripravo osebne zbirne mape 
in člani komisije. 
 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Zagotavljanje kakovosti postopkov preverjanja 
in potrjevanja NPK 

1 usposabljanje svetovalcev za NPK; 
2 predavanji na treh izvedbah osnovnega 
usposabljanja, ki jih razpisuje ACS; 
Izvedba treh rokov preverjanj članov komisij ter 
svetovalcev za vsako usposabljanje; 
1 predavanje na vseh delavnicah za člane komisij 
in svetovalce, ki jih razpisuje RIC; 
Posodobljena osebna zbirna mapa, objavljena 
na spletni strani NRP in www.npk.si; 
10 spremljanj pregleda zbirne mape 
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Promocija sistema NPK Udeležba na 2 karierno izobraževalnih sejmih. 

10 predstavitev sistema NPK pri socialnih 

partnerjih. 

Delujoče in ažurirano spletno mesto npk.si. 

NPK zgibanka ob 20. obletnici sistema NPK. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež, Klement Drofenik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za povezovanje izobraževanja in trga dela; 

Ustanove, ki izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja NPK, MDDSZ, RIC, ACS. 
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4. VREDNOTENJE NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENIH ZNANJ 

 

FN CPI 2020, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 5: Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega 

in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v 

Sloveniji 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja 

neformalnega in priložnostnega znanja 

Opis naloge: 

V skladu s Priporočili sveta EU o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj je bilo 

pripravljeno Poročilo Slovenije o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Predvidena je predstavitev v začetku leta 2020. Po obravnavi Poročila na Advisory Group EQF bomo 

poročilo dopolnili in pripravili za objavo. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Dopolnitev Poročila Slovenije o vrednotenju 

neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja 

Dopolnjeno in objavljeno Poročilo Slovenije o 

vrednotenju neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja po obravnavi na EQF AG 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Barbara Kunčič Krapež 

ACS, MIZŠ, MDDSZ 
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5. NACIONALNI OBSERVATORIJ RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – REFERNET-

NACIONALNI KOORDINATOR 

 

FN CPI 2020, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 
strukture in sredstva CEDEFOP-a 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 
potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1.: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 
razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) Evropski komisiji, državam članicam 
EU in socialnim partnerjem posreduje aktualne informacije in analize o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju v Evropi. V mrežo so včlanjene vse države članice EU ter Islandija in Norveška. V 
posameznih državah članicah mreže je določen koordinator vodi aktivnosti ReferNeta v svoji 
državi, vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja CPI. Naloge in aktivnosti ReferNeta 
se izvajajo v dogovoru s CEDEFOP-om. Te obsegajo temeljni poročili o sistemu poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter o državnih ukrepih. Redno pripravljamo tudi novice in tematske 
članke o novostih in sistemskih rešitvah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava poročila o državnih ukrepih na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 

National Policy Report  

Kratek opis sistema poklicnega izobraževanja Spotlight on VET 

Priprava novic in tematskih člankov ter promocija novic in poročil Tematski članek (2) 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: Metka Šlander, svetovalci Središča za raziskave in razvojne strategije 
MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, ZRSZ, CMEPIUS, ACS, UMAR 
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6. SPREMLJANJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Razprava o prihodnosti dela in poklicnega in strokovnega izobraževanja se krepi tako v celotni 

Evropski uniji kot tudi v Sloveniji. Globalizacija, digitalizacija, staranje prebivalstva, migracije, 

zelena ekonomija itd. so izzivi, ki se obravnavajo na strokovnih konferencah, v študijah in javnih 

razpravah. Nezaposleni, pomanjkanje delavcev in strokovnjakov, neusklajenost med 

usposobljenostjo in razpoložljivimi zaposlitvami ovirajo razvoj gospodarstva in socialni model 

modernih družb. Od leta 2016 se je okrepilo sodelovanje med evropskimi državami (prim. New 

skills agenda for Europe, Evropska komisija, junij 2016), pripravil se je seznam ukrepov za 

izboljšanje kakovosti in ustreznosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, pa tudi za večjo 

transparentnost in primerljivost kvalifikacij.  

V letu 2019 smo pripravili analizo strateških in razvojnih dokumentov na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja in opredelili prednostna področja nadaljnjega razvoja. V letu 2020 

bomo z raziskavo, v katero bomo vključili vse deležnike poklicnega izobraževanja ta področja 

preverili in natančneje opredelili. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Raziskava o prednostnih področjih nadaljnjega 

razvoja poklicnega izobraževanja 

Poročilo o rezultatih raziskave 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za raziskave in razvojne strategije 

MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, ZRSS 
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7. PRIPRAVA GRADIVA ZA RAZPRAVO O RAZVOJU POKLICNEGA IN STROKOVNEGA 

IZOBRAŽEVANJA NA STROKOVNEM SVETU 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 
sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji sloni na razmeroma stabilnem konceptu in osnovni 

dolgoročni strategiji. Od osamosvojitve dalje so na podlagi raziskav in razprav nastajali 

konceptualni razmisleki (npr. zbornik Sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja (Medveš, 

Muršak, 1992), ki so bili širše predstavljeni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (1995) 

in uokvirjeni v Zakonu o poklicnem in strokovnem šolstvu (1996). Sledila so leta reform, ki so 

pripeljala do nove sheme izobraževalnih programov, razvoja NPK, razvoja višjih šol, šolskih centrov, 

medpodjetniških centrov za praktično usposabljanje ipd. Rezultati stalnega spremljanja in evalvacij 

(npr. evalvacija PHARE-MOCCA (2000), Z evalvacijo do sprememb (CPI, 2010) so pripeljale do 

ponovnega razmisleka, ki je rezultiral v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (2011). 

Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje je konec leta 2019 sprejel sklep, da CPI 

pripravi strokovna gradiva, na osnovi katerih bodo lahko člani sveta in drugi strokovnjaki 

nadaljevali razpravo o stanju na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. 

Pripravljena bo primerjava obstoječega stanja s predlaganimi rešitvami v zadnji Beli knjigi, podatki 

o vpisu in uspešnosti na poklicni maturi po programih za zadnje desetletno obdobje, povzetek 

relevantnih evropskih dokumentov in domačih študij. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Zbiranje gradiva, primerjalne analize in statistična 

obdelava 

Poročilo o opravljenih analizah in izbor 

ključnih dokumentov 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: vodstvo CPI in svetovalci 

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, GZS, OZS, ZRSŠ, UL 
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8. RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA KURIKULA V SODELOVANJU S ŠOLAMI IN 

SOCIALNIMI PARTNERJI 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V letu 2020 bomo pri razvoju kurikula sledili nacionalnim in evropskim usmeritvam ter prioritetam 

na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pri pripravi novih oziroma prenovljenih 

izobraževalnih in študijskih programov bomo upoštevali nova Izhodišča za pripravo programov na 

različnih ravneh, pri programih srednjega poklicnega izobraževanja, pa tudi določila Zakona o 

vajeništvu. Skrbeli bomo, da bodo programi vsebinsko in izvedbeno prilagojeni potrebam trga dela. 

Koordinirali bomo pripravo izpitnih katalogov za izvajanje mojstrskih in delovodskih izpitov v 

sodelovanju s pristojnima zbornicama. Razvijali bomo metodološke podlage za pripravo in izvedbo 

programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter priporočil za načrtovanje njihove izvedbe 

na ravni šole. Podpirali bomo razvoj in uvajanje različnih modelov šolskega kurikula v različnih 

oblikah izobraževanja srednjega poklicnega izobraževanja, tudi v podporo večji individualizaciji, ter 

novih pristopov pri ocenjevanju in zaključevanju v programih srednjega poklicnega izobraževanja. 

V sodelovanju z ZRSŠ bomo nadaljevali z nalogo, ki podpira razvoj pedagoške digitalne kompetence 

učiteljev, in sicer z izvedbo usposabljanj in usmerjanjem 12 srednjih poklicnih in strokovnih šol pri 

implementaciji. Šole bomo podpirali pri pripravi primerov, opravili izbor najboljših in izvedli 

predstavitev praks. Prav tako bomo v sodelovanju z ZRSŠ na treh izbranih šolah uvajali formativno 

spremljanje. Sodelovali bomo pri pripravi zbornika s povzetki opravljenih aktivnosti in 

predstavitvijo rezultatov. 

Nadaljevali bomo aktivnosti v podporo razvoju enotnega pisnega izpita iz drugega predmeta 

poklicne mature s poudarkom na strokovnih področjih, za katere so predvidene državne izpitne 

komisije. Vodili bomo pripravo izpitnih kompletov z vsemi pripadajočimi sestavinami ter spremljali 

izvajanje zaključnih izpitov in poklicne mature. 

Sodelovali bomo s šolami, njihovimi vodstvi, učitelji in mentorji ter jim svetovali pri uvajanju 

novosti in razvojnih rešitev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter na ravni 

srednjega poklicnega izobraževanja, predvsem pri uvajanju vajeniške oblike izobraževanja in 

individualizacije. Poudarek bo na različnih modelih načrtovanja šolskega (izvedbenega) kurikula za 

izvajanje programov srednjega poklicnega izobraževanja in nadgrajenega koncepta ocenjevanja in 

zaključevanja. Šolske kolektive bomo podpirali tudi pri uvajanju fleksibilnejših oblik izobraževanja 

in novih didaktičnih pristopov. V letu 2020 bomo pristopili k ponovni analizi odprtega kurikula v 

programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Odzivali se bomo na potrebe socialnih partnerjev, delodajalcev, strokovnih združenj, ministrstev 

na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in v sodelovanju z njimi razvijali vajeniško in 

nadgrajeno šolsko obliko programov srednjega poklicnega izobraževanja ter jim nudili potrebno 

podporo. Za potrebe MIZŠ bomo glede na izkazane potrebe pripravili strokovna mnenja v upravnih 

postopkih verifikacije izobraževalnih programov in pri vrednotenju ustreznosti in priznavanju v 

tujini pridobljene izobrazbe. 
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Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava izobraževalnih in študijskih programov v 

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Razvitih 6 izobraževalnih programov 

 

Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev na 12 

SPSŠ v sodelovanju z ZRSŠ  

 

12 izbranih in objavljenih primerov 

praks učnih sklopov z načrtovanimi 

aktivnostmi v podporo razvoju digitalne 

kompetence dijakov; 

Izveden 1 diseminacijski dogodek 

Uvajanje formativnega spremljanja na treh srednjih 

poklicnih in strokovnih šolah v sodelovanju z ZRSŠ  

3 izbrani primeri učnih sklopov z 

vključenim formativnim spremljanjem; 

Pripravljen prispevek za zbornik 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj enotnega pisnega izpita iz drugega predmeta 

poklicne mature na različnih strokovnih področjih 

Pripravljeni izpitni kompleti na 5 

strokovnih področjih 

Spremljanje zaključnih izpitov in poklicne mature Izvedena spremljava zaključevanja na 6 

strokovnih področjih 

Implementacija razvojnih rešitev in svetovanje šolam, 

ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju šolskih 

kurikulov in izvedbi učnega procesa v različnih oblikah 

izobraževanja 

Izvedenih 5 usposabljanj za kakovostno 

načrtovanje in izvajanje kurikula;  

Pregled predmetnih izpitnih katalogov in maturitetnega 

izpitnega kataloga za 2021 

Opravljen pregled MIK-a in PIK-ov po 

strokovnih področjih za leto 2021 

Podpora MIZŠ v upravnih postopkih verifikacije 

izobraževalnih programov, pri vrednotenju in 

priznavanju izobraževanja  

Izdelana pisna mnenja 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje; 

srednje poklicne in strokovne šole, višje strokovne šole, MIZŠ, ZRSŠ, GZS, OZS, druge zbornice, 

združenja delodajalcev, delodajalci. 
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9. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 4: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 

socialnimi partnerji 

Kratkoročni cilj 4.1.: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 

socialnimi partnerji in razvijati sistem vajeništva 

Opis naloge: 

Aktivnosti v okviru te naloge bodo usmerjene v izboljšanje kakovosti praktičnega usposabljanja z 

delom kot enega od ključnih elementov za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti diplomantov 

poklicnih in strokovnih šol ter zmanjšanje neskladja med izobraževanjem in potrebami trga dela. 

Izvajali bomo strokovna srečanja za kakovostno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa PUD 

(organizatorji PUD, mentorji, zbornice). Izvajali bomo tudi usposabljanja za umeščanje kataloga 

praktičnega usposabljanja (KPU) v programe srednjega poklicnega izobraževanja, ki se izvajajo v 

šolski obliki izobraževanja. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvajanje strokovnih srečanj in usposabljanj izvajalcev 

praktičnega usposabljanja z delom 

Izvedeni 2 strokovni srečanji 

Umeščanje KPU in njegova uporaba pri načrtovanju in 
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v programih 
srednjega poklicnega izobraževanja 

Izvedeno usposabljanje na 2 
strokovnih področjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje;  

MIZŠ, OZS, GZS, šole, delodajalci, mentorji v podjetjih. 
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10. OCENJEVANJE ZNANJA IN ZAKLJUČEVANJE IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Center za potrebe ocenjevanja znanja, izvajanja zaključnih izpitov in poklicne mature pripravlja 

podlage (izpitni katalogi, predmetni izpitni katalogi), v katerih so zapisani standardi znanja, na 

podlagi katerih se ocenjuje. Te dokumente vsako leto po potrebi dopolnjujemo in s tem 

prispevamo k dvigu kakovosti podlag za izvedbo izpitov. Opravljamo tudi vse naloge za potrebe 

državne komisije za zaključni izpit in poklicno maturo. 

Čeprav so v zadnjih letih vidni kakovostni premiki pri izvedbah izpitov na zaključku izobraževanja, 

je za dvig kakovosti izpitov na zaključnem izpitu in pri četrtem predmetu poklicne mature potrebno 

še nadaljnje kakovostno usposabljanje učiteljev, mentorjev in vseh drugih, ki so vključeni v izvedbo 

izpitov (posveti za delodajalce, predsednike in tajnike ŠIK ZI in ŠIK PM).  

Center pripravlja in izvaja usposabljanje za kakovostno pripravo izpitnih gradiv (pisni izpit, ustni 

izpit, izdelek oziroma storitev in zagovor) na zaključku izobraževanja (drugi ali četrti predmet 

poklicne mature in izdelek oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu). Redno koordiniramo 

delo v spletni skupnosti, kjer je več spletnih učilnic, ki so namenjene ocenjevanju znanja in 

izvajanju zaključnih izpitov in poklicne mature. Izvedli bomo spremljavo poklicne mature in 

spremljavo zaključnega izpita. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje z Državno komisijo za zaključne izpite in 

Državno komisijo za poklicno maturo, priprava 

podlag za izvajanje zaključnih izpitov in poklicne 

mature  

Izpitni katalogi za ZI (2) 

Predmetni izpitni katalogi za PM (3) 

Usposabljanje za učitelje stroke za zaključne izpite v 

izobraževalnih programih nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja ter usposabljanje za 

izvajanje poklicne mature  

Koordiniranje dela v 2 spletnih učilnicah  

Priprava šol in učiteljev na uvedbo eksternega 

pisnega izpita iz drugega predmeta poklicne mature 

za programe: ekonomski tehnik, elektrotehnik, 

farmacevtski tehnik, gastronomija (PTI), 

gastronomija in turizem (SSI), kozmetični tehnik, 

logistični tehnik, medijski tehnik, strojni tehnik, 

tehnik mehatronike in tehnik računalništva 

Pripravljene podlage za izvedbo eksternega 

pisnega izpita iz drugega predmeta 

poklicnem mature (10 programov) 
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Spremljava zaključnega izpita in poklicne mature 

(drugi in četrti predmet PM, izdelek oziroma storitev 

in zagovor) 

Poročilo o spremljavi zaključnega izpita in 

poklicne mature 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Breda Zupanc 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje 

MIZŠ, DK PM, DK ZI, RIC, ZRSŠ 
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11. UČBENIKI IN UČNA TEHNOLOGIJA 
 

FN CPI 20120, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 
sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 
CPI analizira pokritost strokovnih modulov z učnimi gradivi in spremlja stanje učnih gradiv po 
posameznih strokovnih področjih ter na podlagi teh podatkov koordinira oskrbo z ustreznimi 
učnimi gradivi za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Spodbuja nastajanje sodobnih in kakovostnih gradiv, ki podpirajo individualizirano učenje ter 
aktivne metode. Koordinira delo Komisije za učbenike in proces potrjevanja učbenikov na 
Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje ter sproti ažurira informacije v spletni 
aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov. Sodeluje tudi pri promociji kakovostnih učnih gradiv za 
različne uporabnike ter ozavešča o pomenu kakovostnih strokovnih učbenikov v izobraževanju. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Spremljanje pokritosti strokovnih modulov z učnimi 
gradivi  

Objavljeno poročilo o stanju učnih 
gradiv na izbranem področju 

Koordiniranje dela Komisije za učbenike, urejanje 
Kataloga učbenikov 

Ažurirane informacije o potrjenih 
učbenikih v spletni aplikaciji; 
Katalog potrjenih učbenikov 

Promocija učbenikov prek različnih medijev (spletna 
stran, FB, srečanja študijskih skupin …) 

3 objave o novo potrjenih učbenikih na 
spletni in FB strani CPI 

Spodbujanje ozaveščenosti o pomenu kakovostnih 
strokovnih učbenikov v izobraževanju 

Aktivno sodelovanje na enem dogodku 
v povezavi z ozaveščanjem o pomenu 
kakovostnih strokovnih učbenikov  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje in Središča za raziskave in razvojne strategije 
MIZŠ, ZRSŠ, Komisija za učbenike pri Strokovnem svetu RS za PSI 
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12. TEKMOVANJA IN STROKOVNA SREČANJA V POKLICNEM IN STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU 

 

CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
na vseh ravneh  

Kratkoročni ci 2.3.: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge: 
Srečanja strokovnih delavcev šol in tekmovanja dijakov spodbujajo sodelovanje med šolami in 
prispevajo k promociji poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nudijo tudi priložnost za 

strokovne razprave ter izmenjavo izkušenj med strokovnimi delavci, s tem pa se ustvarjajo pogoji 
za razvoj sodobnih pristopov in modelov priprave in izvedbe tekmovanj. Dijaki pa se lahko 
primerjajo med seboj v obvladovanju različnih poklicnih spretnosti. Sistematično spremljanje in 
analiziranje tekmovalnih nalog na strokovnih področjih bo dolgoročno pripomoglo k dvigu ravni 

zahtevnosti tekmovanj in večji konkurenčnosti naših tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih. 
Tudi v letu 2020 bomo spodbujali srečanja strokovnih delavcev in tekmovanja dijakov ter šolam 
nudili pomoč pri načrtovanju in čim bolj kakovostni izvedbi dogodkov. Na osnovi sodelovanja v 
strokovni komisiji za sofinanciranje šolskih tekmovanj bomo svetovali in usmerjali organizatorje 
tekmovanj v skladu s cilji in smernicami, ki veljajo za tekmovanja mladih v znanjih in spretnostih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Strokovna podpora šolam pri pripravi in izvedbi tekmovanj in 
strokovnih srečanj na različnih strokovnih področjih, udeležba 

na srečanjih in priprava poročila o izvedenih tekmovanjih 

Izdelano poročilo o izvedbi 
tekmovanj 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje;  
srednje poklicne in strokovne šole 
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13. RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PSI 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.2.: Razvijati in spremljati kakovost formalnega izobraževanja 

Opis naloge: 

Kot nacionalna referenčna točka za zagotavljanje kakovosti PSIU bo CPI nadaljeval aktivnosti v 

podporo zagotavljanju in razvoju kakovosti na ravni sistema ter na ravni izvajalcev. Vodenje 

nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji je redna dejavnost CPI-ja in vključuje v 

nadaljevanju opisana prizadevanja.  

Tudi v letu 2020 se bomo aktivno udeleževali srečanj mreže EQAVET (letno srečanje in forum) ter 

PLA-jev (Peer learning Activities), ki jih bo organiziral Sekretariat mreže EQAVET. Nova spoznanja, 

znanja in izkušnje bomo širili v nacionalni prostor. Na dogodkih mreže EQAVET pa bomo 

predstavljali dobre rešitve in primere dobre prakse v slovenskem nacionalnem prostoru, delili svoje 

izkušnje in razmišljanja v diskusijah ter soustvarjali novo znanje v mreži. Krepili bomo sodelovanje 

z drugimi referenčnimi točkami mreže EQAVET ter sklepali partnerstva in dogovore za namene 

skupne izvedbe posameznih razvojnih aktivnosti, ki jih izvajamo preko Erasmus+ projekta za 

nacionalne referenčne točke mreže EQAVET.  

Skrbeli bomo za vzpostavljanje in razvijanje tesnejšega in partnerskega sodelovanja z drugimi 

javnimi zavodi v nacionalnem prostoru ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

Sodelovanje preko skupnega delovanja, vzpostavljeno v okviru ESS programa »Vzpostavitev, 

dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK na področju VIZ«, se bo v letu 2020 nadaljevalo, tudi v 

okviru novega ESS programa. Partnerske odnose bomo še naprej vzdrževali in razvijali tudi z mrežo 

srednjih poklicnih in strokovnih šol, kot npr. z mrežo šol, imenovano EPOS.  

Pomembna dejavnost je nadaljnji razvoj in izboljšanje kakovosti Nacionalnega poročila o kakovosti 

poklicnega in strokovnega izobraževanja. V ta namen bomo v letu 2020 na Strokovnem svetu RS za 

poklicno izobraževanje predstavili predlog Nacionalnega poročila 2020 ter ga v letu 2020 tudi 

pripravili. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Aktivno udeleževanje dogodkov mreže EQAVET (PLA, 

letno srečanje nacionalnih referenčnih točk, letni 

forum) 

Udeležba na 3 dogodkih mreže EQAVET  

Širitev rezultatov projektov in aktivnosti EQAVET NRP 

v Sloveniji in tujini 

 

1 predstavitev aktivnosti in rezultatov 

nacionalne referenčne točke EQAVET v 

Sloveniji 

Priprava Nacionalnega poročila o kakovosti 

poklicnega in strokovnega izobraževanja 2020 

Izdelano Nacionalno poročilo 

Podpora mreži izvajalcev EPOS ter aktivno 

sodelovanje na njenih dogodkih 

Izveden 1 delovni sestanek 
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Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Saša Grašič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje in Središča za raziskave in razvojne strategije, 

svetovalci odgovorni za delovanje ostalih evropskih orodij: EOK/SOK, Europass idr.;  

Zunanji: poklicne in strokovne šole, ljudske univerze, drugi izvajalci poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja, MIZŠ, ZRSŠ, RIC, ACS, Šola za ravnatelje, predstavniki preostalih 

nacionalnih točk v mreži. 
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14. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 3: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1.: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in 

izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

Opis naloge: 

V okviru KATIS-a za šol. leto 2019/20 bomo organizirali in izvajali programe izobraževanja in 

usposabljanja, ki so bili potrjeni na razpisu MIZŠ. Za šolsko leto 20120/2021 bomo prijavili nove 

programe in tiste, ki bodo potrjeni, delno tudi že izvedli. Izvajali bomo promocijske aktivnosti in 

skrbeli za sprotno obveščanje strokovnih delavcev šol o ponudbi programov v organizaciji CPI. 

V okviru mreže študijskih skupin bomo načrtovali, organizirali in izvedli usposabljanja za učitelje in 

druge strokovne delavce za kakovostno načrtovanje in izvajanje pedagoškega procesa, preverjanje 

in ocenjevanje znanja, uvajanje sodobnih pedagoških pristopov, za načrtovanje in izvedbo 

praktičnega usposabljanja v šolski in vajeniški obliki izobraževanja ter za delo z dijaki s posebnimi 

potrebami. Prostor bomo namenili tudi izmenjavi izkušenj, predstavitvi in izmenjavi dobrih praks 

med šolami. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izobraževanje in usposabljanje v programih KATIS  5 razvitih novih programov 

usposabljanja; 

5 izvedenih programov usposabljanja 

Izobraževanje in usposabljanje v mreži študijskih skupin 15 izvedenih usposabljanj 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje in Središča za raziskave in razvoj; 

MIZŠ, zunanji predavatelji, zunanji strokovnjaki strokovnih področij, ravnatelji, učitelji in drugi 

strokovni delavci poklicnih in strokovnih šol. 
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15. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje 

Opis naloge: 

Center sodeluje tudi z drugimi razvojnimi ustanovami na področju poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v mednarodnem prostoru. Zaposleni na CPI se udeležujejo tudi raziskovalnih in 

izobraževalnih seminarjev ter mednarodnih konferenc za potrebe razvoja poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. 

Prav tako se CPI vključuje tudi v mednarodne mreže in povezave z namenom spoznavanja 

primerov dobrih praks, izmenjave izkušenj, vzpostavljanja mednarodnih partnerstev in 

zagotavljanja osebnostnega in profesionalnega razvoja zaposlenih na CPI.  

Vključevanje v mednarodne projekte je še zlasti pomembno, ker predstavlja laboratorij različnih 

inovacij, partnerstvo v projektih pa omogoča izmenjavo izkušenj, spoznavanje primerov dobrih 

praks ter navezovanje novih stikov in vzpostavljanje novih mrež.  

CPI v letu 2020 sodeluje v 10 projektih, financiranih iz sredstev Erasmus+. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava projektov in projektne dokumentacije za 

nacionalne in mednarodne projekte 

Oddanih 8 projektov, v katerih CPI 

sodeluje kot partner 

Podpora vodenju projektov Erasmus+ ter spremljanje in 

nadzor izvajanja projektov 

Organizacija in izvedba 2 sestankov 

vodij projektov Erasmus+ 

Izvajanje projektnih aktivnosti Organizacija 1 partnerskega sestanka 

v okviru Erasmus+ projektov  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Tina Mrzel, Jure Šuligoj 
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16. PODPORNE SLUŽBE 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja in 

MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture 

Podporne službe na CPI so pristojne za opravljanje nalog glavne pisarne in tajništva direktorja, 

računovodstva, vključujejo pa tudi področja splošnih in kadrovskih zadev, stikov z javnostmi, 

informacijske podpore ter vzdrževanja stavbe in voznega parka: 

- direktor 

- računovodstvo 

- poslovni sekretar 

- tajništvo direktorja 

- glavna pisarna 

- knjižnica 

- sistemski administrator 

- hišnik 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 
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3.3.2. Osnovne naloge CPI v letu 2020  

 

Št. 

naloge 

Naslov osnovne naloge Vir financiranja – PP ID 

17. Študijske skupine MIZŠ – 667610 26 

18. Informiranje in svetovanje MIZŠ – 716910 29 

19. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže: ECVET, EQAVET, 

EQF, ESCO, ETF 

MIZŠ – 716910 30 

20. Kulturni bazar MIZŠ – 716910 31 

21. NCP EQF 2018-2020 MIZŠ – 667610 

+ EK 

32 

22. NCP EQF – nacionalni register kvalifikacij 2018-2020 MIZŠ – 667610 

+ EK 

33 

23. Nizkonakladni učbeniki MIZŠ – 483210 34 

24. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ 

MIZŠ – 716910 35 

25. Odprti izobraževalni viri in informatizacija izobraževanja MIZŠ – 7169010 92 
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17.  ŠTUDIJSKE SKUPINE 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

Dolgoročni cilj 3.: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1.: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in 

izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

Opis naloge: 

V okviru te naloge bomo skrbeli za izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter se odzivali na njihove potrebe s pripravo 

ustreznih usposabljanj na področju novosti v stroki za posamezna strokovna področja, za uvajanje 

novih didaktičnih pristopov in pedagoške prakse ter dela z dijaki s posebnimi potrebami s pomočjo 

zunanjih strokovnjakov. Organizirali bomo tudi strokovne ekskurzije. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanj, izobraževanj 

in strokovnih ekskurzij za učitelje in druge strokovne delavce 

različnih strokovnih področij z zunanjimi sodelavci  

Izpeljanih 20 usposabljanj  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje 

poklicne in strokovne šole, učitelji, zunanji strokovnjaki 

  



 

46 
 

 

18. INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO ORIENTACIJO 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 716919 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2 Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh; 

 

Kratkoročni cilj 2.1 Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na vseh ravneh, se z razvojem različnih tipov 
kvalifikacij vse bolj uresničuje načelo enotnosti poklicnega izobraževanja za mladino in odrasle. 
Posamezniki, ki vstopajo v proces izobraževanja in usposabljanja, si na različne načine gradijo 
karierno pot. Pri tem pa je svetovalna dejavnost v izobraževanju mladine in odraslih ena ključnih 
podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev: 
- k večji dostopnosti do izobraževanja,  
- k večji vključenosti v izobraževanje ter  
- k večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja. 
 
Področje informiranja in svetovanja je izrazito medresorsko in multidisciplinarno, zaradi česar je 

bila v letu 2014 s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport, imenovana Strokovna skupina 

za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO). Njen osnovni namen je medsebojno usklajevanje in 

povezovanje različnih svetovalnih dejavnosti v slovenskem prostoru. V okviru strokovne skupine se 

izmenjujejo informacije o dejavnostih in usklajujejo skupne aktivnosti.  

Na področju vseživljenjske karierne orientacije bomo sodelovali v strokovni komisiji VKO. Poklicno 
in strokovno izobraževanje je namreč lahko privlačna izobraževalna opcija samo pod pogojem, da 
s svojo infrastrukturo in možnostmi ustrezno in v kontekstu celote pripravlja posameznike za 
uspešno vodenje kariere v družbi znanja. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Informiranje šol o stanju na področju  Izvedena delavnica za šole 

Sodelovanje v strokovni skupini za VKO Informiranje skupine o novostih 

na področju poklicnega 

izobraževanja, NPK ter 

kvalifikacij, ki so pomembne za 

različne svetovalne delavce 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Mag. Janez Damjan 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

Helena Žnidarič, CPI 
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19. IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA MEDNARODNE MREŽE: ECVET, EQAVET, EQF, ESCO, ETF 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 

razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 

Center sodeluje v razvojnih skupinah in na delovnih sestankih v prostoru EU, in sicer ECVET, 

EQAVET ipd. Predstavnik CPI je imenovan v EQF Advisory Group, Governing board ETF in MSWG 

ESCO. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Udeležba na delovnih sestankih, v razvojnih skupinah, na 

mednarodnih konferencah in seminarjih 

Sodelovanje na 10 sestankih, 

konferencah in seminarjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

Evropska komisija, ETF, CEDEFOP 
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20. KULTURNI BAZAR 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh nivojih  

Kratkoročni cilj 2.3.: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo v letu 2020 izvedli promocijo poklicnega izobraževanja preko kulturno-

umetnostne vzgoje na sejemskem dogodku. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Predstavitev priročnika MATERIAL + ROKA = IZKUŠNJA in 

izvedba delavnice na temo iz priročnika na sejemskem dogodku 

Izvedena predstavitev in 

delavnica 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Cankarjev dom, Center 

arhitekture Slovenije 
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21. NCP EQF 2018–2020 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 

razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 

V skladu s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega 

ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2008/C, 111/01) je bil CPI imenovan za nacionalno 

koordinacijsko točko EOK (NKT EOK). Kot NKT EOK opravljamo naloge, povezane s povezovanjem 

nacionalnega ogrodja kvalifikacij z evropskim ogrodjem kvalifikacij, da bi se povečala kakovost in 

preglednost kvalifikacijskega sistema v državi.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Spremljava SOK in registra SOK Poročilo rezultatov spremljave SOK 

Mednarodna konferenca na spremljave SOK Izvedena mednarodna konferenca 

Organizacija delavnic na temo uporabe učnih 

izidov v praksi 

3 delavnice  

Izvedba skupnih aktivnosti z mrežama 

Europass in Euroguidance. 
Pripravljena dva skupna novičnika Europass, EG 

in EQF Slovenia 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; 

Evropska komisija, CEDEFOP, MDDSZ, MIZŠ, medresorska delovna skupina SOK, NAKVIS, GZS, OZS, 

druge zbornice, združenja delodajalcev, grozdi, delodajalci, sindikati, SURS, izobraževalne 

ustanove, univerze, tuji strokovnjaki 
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22. NCP EQF – nacionalni register kvalifikacij 2018–2020 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 

razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 

V zastavljenem projektu imamo namen izvesti pilotno mapiranje med opisi kvalifikacij iz 

Slovenskega ogrodja kvalifikacij in ESCO stebra spretnosti/kompetence ob metodološki podpori 

CEDEFOP-a in Evropske komisije. Poskušali bomo poiskati povezavo med opisi učnih izidov 

kvalifikacij ter opisi spretnosti/kompetenc iz portala ESCO z namenom povezati slovenske 

kvalifikacije z ustrezajočimi poklici. Med drugim imamo namen nadgraditi funkcionalnost spletne 

strani registra SOK www.nok.si z možnostjo medsebojne primerjave kvalifikacij ter aplikacijo, ki bi 

povezala kvalifikacije z ustreznimi možnimi poklici za izris karierne poti. Prav tako bi vključili kratke 

video posnetke imetnikov kvalifikacij, ki bi povedali svoje izkušnje s pridobivanjem in koristnostjo 

kvalifikacij. Skrbeli bi za redno vzdrževanje in gostovanje spletne strani www.nok.si. Načrtovana je 

tudi celostna evalvacija z objavljeno publikacijo, ki bi zajela zgodovino registra SOK in njegovega 

razvoja ter vpliva na njegove uporabnike in druge deležnike. Nadaljevali bomo tudi promocijo 

registra SOK ter portala LOQ (Learning Opportunities and Qualifications in Europe and ESCO) preko 

direktnega oglaševanja s TV oglasi, promocijskimi dogodki ter internetno kampanjo ob 

sodelovanju z avdio-vizualno agencijo, ki bo poskrbela za celostno medijsko podobo in promocijski 

material. Ob zaključku projekta je načrtovana mednarodna konferenca, kjer bomo predstavili 

rezultate naših aktivnosti vsem deležnikom in zainteresirani javnosti ter predstavili publikacijo 

celostne evalvacije SOK registra. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Pilotna izvedba »mappinga« med opisi 

kvalifikacij v SOK in stebri ESCO ob 

metodološki pomoči CEDEFOP in EK 

Poročilo in rezultati izvedbe mapiranja  

Evalvacija registra SOK Poročilo evalvacije registra SOK 

Promocijske aktivnosti za register SOK Izvedena medijska kampanja za promocijo 

registra SOK 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CEDEFOP, MDDSZ, MIZŠ, NAKVIS, Evropska komisija, medresorska delovna skupina SOK, 

računalniško podjetje 
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23. NIZKONAKLADNI UČBENIKI 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 483210 Učbeniki in učna tehnologija 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja kurikula in njegove implementacije v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Center izvaja projekt razvoja novih učbenikov za strokovne module v programih poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, ki imajo nizko število dijakov in niso komercialno zanimivi za založnike. 

Zagotavlja tudi delovanje spletne knjižnice Izvir znanja, v kateri so objavljena učna gradiva v e-

obliki. Načrtovanje novih učbenikov temelji na podatkih o potrebah po učnih gradivih za 

posamezne strokovne module, ki jih Center pridobi s sistematičnimi analizami stanja učnih gradiv 

po strokovnih področjih. Priprava učbenikov poteka v sodelovanju z avtorskimi timi in založniki, ki 

so izbrani prek javnega naročila. Center nastajanje učbenikov koordinira, svetuje avtorskim timom 

in založnikom ter tudi aktivno vstopa v proces (urejanje, strokovni pregled), če je za zagotavljanje 

rezultatov to potrebno. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Načrtovanje v skladu z analizo potreb po učbenikih, 

koordinacija procesa nastajanja učbenikov 

3 novi učbeniki 

Vzdrževanje spletne knjižnice Izvir znanja za objavljanje 

gradiv v e-obliki 

Delujoča spletna knjižnica 

www.izvirnanja.si 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje in Središča za raziskave in razvojne strategije 

Avtorski timi, založniki 
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24. OBRAVNAVA POBUD ZA UVRSTITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA PRIDOBITEV 

IZOBRAZBE MED PROGRAME, KI SO DOLOČENI KOT USTREZNI ZA DELO V VIZ  

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove implementacije 

v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V skladu z Navodili o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno 

veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov bomo po potrebi obravnavali pobude 

predlagateljev za uvrstitev študijskega programa za pridobitev izobrazbe med programe, ki so 

določeni kot ustrezni za delo v VIZ in pripravili ustrezna strokovna gradiva za obravnavo na 

pristojnem strokovnem svetu. Po potrebi bomo vključili zunanje sodelavce. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Obravnava pobud predlagateljev za uvrstitev študijskega 

programa za pridobitev izobrazbe med ustrezne programe za 

delo v VIZ in pripravili gradiva za obravnavo na pristojnem 

strokovnem svetu 

Odvisno od števila prispelih 

pobud 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje 

MIZŠ, fakultete 
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25. ODPRTI IZOBRAŽEVALNI VIRI IN INFORMATIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 7169010 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo podpirali nadgradnjo dejavnosti javnega zavoda na področju odprtih 

izobraževalnih virov (OIV), digitalnih kompetenc zaposlenih. Pri tem bomo uporabljali dosedanje 

rezultate in strategije oz. drugi strateški dokumenti na ravni Slovenije in Evrope. 

Aktivnosti bomo izvajali na ravni letnega delovnega načrta (LDN), na ravni posameznega ESS 

projekta ter posameznega zaposlenega na področju digitalnega izobraževanja, kjer so vključeni 

vsaj elementi odprtih izobraževalnih virov, digitalnih kompetenc zaposlenih in platforme ter 

sodelovanje. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Nadgradnja LND CPI na področju digitalnega 
izobraževanja  

Nadgrajen LDN 

Nadgradnja načrtovanja ESS projekta in poročanje o 
izvedenih dejavnosti na področju digitalnega 
izobraževanja  

Število nadgrajenih ESS projektov z 
elementi digitalnega izobraževanja 

Nadgradnja načrtovanja in poročanje o dejavnostih 
posameznega zaposlenega na področju digitalnega 
izobraževanja 

Število zaposlenih, ki so nadgradili 
dejavnost na področju digitalnega 
izobraževanja 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje,  

MIZŠ, srednje poklicne in strokovne šole. 
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3.3.3.  Posebne naloge CPI v letu 2020  

 

Št. 

naloge 

Naslov posebne naloge Vir financiranja – PP ID 

26. Predsedovanje Slovenije EU  MIZŠ – 716710 36 

27. Nacionalni center Europass MIZŠ – 667610 

+ EK 

28 

28. EQAVET - NRP 2019–2020 MIZŠ – 667610 

+ EK 

27 

29. Promocija poklicnega izobraževanja MIZŠ – 401910 37 

30. Tekmovanje EuroSkills MIZŠ – 667610 38 

31.  Razvojni ukrepi za pospešitev doseganja ciljev Podnebnega 

sklada v VIZ 

MIZŠ  

32. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v VIZ v RS 

MIZŠ  
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26. PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU  

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 716710 Mednarodna dejavnost 

Opis naloge: 

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 znova predsedovala Svetu EU. Predstavnik CPI bo 

sodeloval v koordinacijah in pripravljal potrebna gradiva. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje v koordinacijah, priprava gradiv Aktivno sodelovanje na delovnih 

telesih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

MIZŠ, EK 

 

 

  



 

56 
 

27. NACIONALNI CENTER EUROPASS 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1.: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 

razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 

Nacionalni center Europass koordinira in promovira razvoj in uporabo dokumentov Europass. 

Pomembno vlogo ima še posebej pri razvoju in koordinacij Europass priloge k spričevalu in potrdilu 

Europass mobilnost, razvoju, vzdrževanju in posodabljanju aplikacij ter predlog in skrbi za nemoten 

potek izdaje teh dokumentov ter podporo uporabnikom. Center sodeluje na nacionalni ravni z 

mrežami EU, nacionalno projektno skupino ter vsemi drugimi relevantnimi deležniki s področja 

izobraževanja in zaposlovanja. Posebna naloga v letu 2020 bo priprava novega evropskega portala, 

ki sledi novi odločbi Europass. V tej luči se Nacionalni Europass center povezuje z deležniki na 

nacionalni ravni CEDEFOP, Advisory group Europass, drugi Nacionalnimi Europass centri ter 

relevantne EU mreže na EU ravni.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Informiranje uporabnikov, širše javnosti in 

socialnih partnerjev  

Javne predstavitve (10); 
Informativno-promocijski material (2);  
Spletno informiranje (4): vzdrževanje in 

posodabljanje nacionalne spletne strani, FB 

profila, E-Novičnik (2 številki), prevodi in predlogi 

za optimizacijo EU portala. 

Podpora uporabnikom pri izdaji Europass 

dokumentov, ki jih izdajajo ustanove 

Vzdrževanje in posodabljanje spletnih aplikacij 
(2): Priloga k spričevalu in Europass mobilnost; 
Priprava delavnic za uporabo aplikacij za ustanove 

(2) 

Razvoj podlag za izdajanje Europass prilog k 

spričevalu 

Priprava in vnos prilog k spričevalu za nove 

programe 

Sodelovanje v aktivnostih na EU ravni Sodelovanje pri pripravi in lansiranju 1. faze 
novega EU portala ter 2. faze prenove portala; 
Sodelovanje v pilotiranju digitalno podpisanih 

potrdil 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Špela Pogačnik Nose 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, CMEPIUS, ZRSZ (Eures, Euroguidance), Europe Direct, predstavništvo 

Evropske Komisije v Sloveniji 
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28. EQAVET NRP 2019–2021 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1.: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.1.: Povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti glede na 

razvoj slovenskega in evropskega trga dela 

Opis naloge: 

V projektu bomo s posameznimi aktivnostmi razvijali in dopolnjevali posamezne segmente sistema 

ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI tako na nacionalni ravni kot na ravni in v 

podporo izvajalcem.  

Z namenom razvoja kakovosti na nacionalni ravni, predvsem pa poročanja na nacionalni ravni se 

bomo udeležili dveh študijskih obiskov (Finska, Grčija). Izvajali bomo usposabljanja za vodstva 

oziroma time za kakovost na izbranih srednjih poklicnih in strokovnih šolah, in sicer z namenom 

implementacije okvirov EQAVET in Nacionalnega okvira UZK v VIZ. V sodelovanju z nacionalnimi 

referenčnimi točkami v mreži EQAVET, in sicer Finsko, Estonijo in Hrvaško bomo nadaljevali z 

razvojem evropskih kazalnikov kakovosti s poudarkom na specifikah poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Kazalnike bomo testirali s pilotnimi izvedbami kolegialne presoje na izbranih šolah 

v vsaki državi. V sodelovanju s temi državami bomo tudi izvedli usposabljanja za presojevalce, ki 

bodo sodelovali v pilotiranju kazalnikov na mednarodni ravni. Ker pa bomo v tem letu tudi že izvedli 

presojo na nacionalni ravni, in z nacionalnimi presojevalci, vendar po kazalnikih, ki smo jih razvili 

na evropski ravni v obdobju 2017–2019, bomo tudi na nacionalni ravni izvedli razpis, izbor ter 

usposabljanje presojevalcev ter 1 presojo v letu 2020. Izvedli bomo testiranje metodologije 

merjenja zaposljivosti diplomantov v PSI »Metodološka priporočila in vodnik za sledenje 

diplomantov v osnovnem PSI« (v sodelovanju z EQAVET NRP iz Madžarske). 

Spletno stran referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji bomo sproti posodabljali z aktualnimi 

dogodki in vsebinami na področju UZK, poleg tega pa bo spletna stran nadgrajena tako, da bo 

določen del vsebin na voljo tudi v angleškem jeziku. Skrbeli bomo za promocijo in razširjanje 

rezultatov projekta z objavami na družbenih omrežjih, pripravo Novičnika nacionalne referenčne 

točke za leto 2020 ter oblikovali promocijski material za potrebe nacionalne referenčne točke. 

Sodelavcem, javnosti in drugim nacionalnim referenčnim točkam v mreži pa bomo zanimive 

dosežke in vsebine ob različnih priložnostih predstavljali. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Promocija in diseminacija rezultatov projekta in 

nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v 

Sloveniji  

3 objave v družbenih medijih; 

natisnjen Novičnik nacionalne referenčne 

točke za leto 2020; 

1 zloženka; 

redno posodobljene vsebine na spletni strani 

ter objavljene novice; 

izbrane vsebine spletne strani na voljo 

angleškem jeziku 
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Izvedba usposabljanj za vodstva/time za kakovost 

srednjih poklicnih in strokovnih šol 

Izvedena 4 usposabljanja 

Nadaljnji razvoj kazalnikov kakovosti na izbranih 

področjih za izvedbo kolegialne presoje, s poudarki 

na specifikah poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

Izvedba 1 kolegialne presoje na izbrani 

slovenski šoli za namene pilotiranja 

kazalnikov, ki bodo razviti na novih področjih; 

sodelovanje na 2 pilotiranjih novih kazalnikov 

v tujini 

Kolegialna presoja srednjih poklicnih in strokovnih 

šol po evropskih kazalnikih kakovosti PSI, ki so bili 

razviti v obdobju 2017–2019 

Oblikovana skupina nacionalnih 

presojevalcev na podlagi razpisa; 

izvedeno 1 usposabljanje presojevalcev za 

izvedbo kolegialne presoje na nacionalni 

ravni; 

izvedba 1 kolegialne presoje na nacionalni 

ravni 

Udeležba na študijskih obiskih v tujini  Udeležba na 2 študijskih obiskih v tujini  

Testiranje metodologije merjenja zaposljivosti 

diplomantov v PSI (v sodelovanju z EQAVET NRP iz 

Madžarske) 

Izvedeno testiranje metodologije pri 1 

slovenskem izvajalcu PSI  

 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Saša Grašič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Majda Gartner 

Sodelavci CPI-ja; srednje poklicne in strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, 

mreža EQAVET, nacionalne institucije na področju VIZ  
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29. PROMOCIJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št. 401910 Promocija izobraževalne dejavnosti 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.3.: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo v letu 2020 nadaljevali aktivnosti, s katerimi želimo omogočiti, da 

informacija o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o možnostih, ki jih tako izobraževanje 

ponuja, pride do učencev in njihovih staršev. Zagotovili bomo redno vzdrževanje in posodabljanje 

spletnega mesta mojaizbira.si. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Urednikovanje, vzdrževanje in strežniški prostor za potrebe 

spletne strani mojaizbira.si 

Mesečno vzdrževana spletna 

stran www.mojaizibra.si 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

ACS, CMEPIUS, CPI, GZS, MDDSZ, MIZŠ, OZS, ZRSŠ, ZRSZ, šole, Enki, d. o. o. 

 

  

http://www.mojaizibra.si/
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30. TEKMOVANJE EUROSKILLS 

 

FN CPI 2019, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge: 

V okviru projektne naloge bomo sofinancirali podporne aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 

nacionalnega tekmovanja SloveniaSkills 2020 in udeležbe slovenske ekipe na tekmovanju 

EuroSkills. V tem smislu bo šlo za organizacijo udeležbe tekmovalcev in sodnikov na nacionalnem 

tekmovanju SloveniaSkills v 10 panogah – aranžerstvu, cvetličarstvu, IKT, kamnoseštvu, 

pohištvenem mizarstvu, stavbnem mizarstvu, mehatroniki, kuharstvu, strežbi in slikopleskarstvu, 

ter podprli uporabo centralnega informacijskega sistema SloveniaSkills. V sklopu udeležbe 

slovenske ekipe na tekmovanju EuroSkills 2020 bomo sofinancirali udeležbo mentorjev na 

tekmovanju in s tem poskrbeli za promocijo tekmovanja med predstavniki šolstva. Hkrati bomo 

tudi sofinancirali prevoz potrebne opreme na samo tekmovališče.  

V sklopu promocije tekmovanj bomo izvedli promocijske aktivnosti na digitalnih omrežjih. Ob 

zaključku nacionalnega tekmovanja SloveniaSkills bomo s poudarkom na multidisciplinarnosti 

izvedli tudi promocijo poklicev, vključenih v EuroSkills, preko glasbenih nastopov. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvedba podpornih aktivnosti za izvedbo 

SloveniaSkills in EuroSkills 2020 

Zagotovljena nastanitev udeležencev 

tekmovanja SloveniaSkills; 

udeležba mentorjev na tekmovanju 

EuroSkills 

Posodobitev Centralnega informacijskega sistema 

SloveniaSkills 

Posodobljen CIS 

Promocija SloveniaSkills in EuroSkills 2020 na 

digitalnih omrežjih 

Izvedene 3 promocijske aktivnosti na 

digitalnih omrežjih in glasbeni nastop o 

poklicih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Svetovalci Središča za kurikul in svetovanje; 

MIZŠ, MDDSZ, OZS, Šole vključene v tekmovanje SloveniaSkills in EuroSkills, podjetja. 
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31. RAZVOJNI UKREPI ZA POSPEŠITEV DOSEGANJA CILJEV PODNEBNEGA SKLADA V VIZ 

 

FN CPI 2020, PP MIZŠ št.: 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati kakovost formalnega izobraževanja 

Opis naloge: 

Naloga je vezana na predvidene medresorske ukrepe MOP in MIZŠ za pospešitev prilagoditev 

vzgoje in izobraževanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na podlagi potrditve programa dela 

Podnebnega sklada za leti 2020 in 2021.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: 

MIZŠ, MOP ... 
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3.3.4. Projekti, ki jih bo CPI v letu 2020 izvajal v okviru projektov Evropskega socialnega sklada 

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

33. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenih znanj 

ESS-MDDSZ 

34. Prenova poklicnega izobraževanja ESS-MIZŠ 

35. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno 

izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–2022 

ESS-MIZŠ 

36. Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 ESS-MIZŠ 

37. Promocija poklicnega izobraževanja ESS-MIZŠ 

38. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016–

2018 

ESS-MIZŠ (ZRSŠ) 
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33. DVIG KAKOVOSTI SISTEMA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENIH 

ZNANJ 
 

Pogodba št. 2611-17-311202 med CPI in MDDSZ o sofinanciranju projekta ESS MDDSZ Dvig 

kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj 

Dolgoročni cilj 5: Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega 

in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v 

Sloveniji 

Kratkoročni cilj 5.1.: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja 

neformalnega in priložnostnega učenja 

Opis naloge: 

Namen projekta je strokovno evalvirati različna orodja, deležnike in postopke, ki se uporabljajo in 

delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ter jih implementirati v 

praksi, da bi se povečala kakovost sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih 

znanj za uspešno vključevanje na trg dela. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Evalvacija orodij, metodologij za vrednotenje neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na 

trg dela 

Aktivnost bo v letu 2020 potekala, 

vendar brez predvidenih kazalnikov 

Implementacija orodij, metodologij, ki so podlaga za 

vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj 

za uspešno vključevanje na trg dela 

Pripravljenih 5 kvalifikacijskih 

struktur po strokovnih področjih; 

delujoč portal NRP 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Aleksandar Sladojević, Judita Zaveršnik, Vera Suhadolnik, Daša Cvjetičanin, svetovalci Središča 

za povezovanje izobraževanja in trga dela; 

MDDSZ, ministrstva, sindikati, zbornice, KOC-i. 
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34. PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 2016–2021 

 

Pogodba št. C3330-17-039000 med CPI in MIZŠ o sofinanciranju projekta ESS MIZŠ Prenova 

poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 4: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 

socialnimi partnerji  

Kratkoročni cilj 4.1.: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 

socialnimi partnerji in razvijati sistem vajeništva 

Opis naloge: 

Predmet projekta je razvoj in pilotna vpeljava dveh novih modelov srednjega poklicnega 

izobraževanja. Dopolnili bomo obstoječe oziroma razvili nove izobraževalne programe in razvili 

kataloge za praktično usposabljanje z delom. Vzpostavili bomo enoten register učnih mest in 

skupno promocijo obeh modelov srednjega poklicnega izobraževanja s poudarkom na praktičnem 

usposabljanju na delovnem mestu. Opolnomočile se bodo zbornice, sindikati in druge podporne 

institucije s področja izobraževanja in dela, da bodo lahko uspešno sodelovali pri izvajanju 

modelov. Izvajala se bo evalvacija modelov, analiza podatkov poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev na zbornicah, v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje 

obeh modelov.  

V letu 2020 bomo na podlagi izkušenj, pridobljenih s pilotnim izvajanjem programov pripravili 

metodologijo za pripravo izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, vključno 

s katalogi praktičnega usposabljanja ter dograjevali priporočila za načrtovanje izvedbenega 

kurikula v različnih oblikah izvajanja programov srednjega poklicnega izobraževanja. Prenovili 

bomo naslednjo skupino programov srednjega poklicnega izobraževanja in zanje pripravili katalog 

praktičnega usposabljanja. Razvili bomo koordiniran sistem izvajanja obeh modelov in 

opolnomočili strokovne delavce na zbornicah, javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje 

modelov. 

V vajeniški obliki izobraževanja bomo spremljali izvajanje vmesnih preizkusov. Spremljali bomo 

zaključne izpite na pilotnih šolah. Nadaljevali bomo z razvojem programov usposabljanja za 

mentorje. Skupaj s pilotnimi šolami bomo nadgrajevali izvedbene rešitve in jih vključili v priporočila 

za načrtovanje in izvajanje izvedbenega kurikula v vajeniški obliki izobraževanja. Nadaljevali bomo 

tudi z razvojem različnih oblik ocenjevanja znanja. Usposabljali bomo šole, ki se na novo vključujejo 

v vajeniško obliko. Nadaljevali bomo delo na enotnem registru učnih mest na mojaizbira.si.  

Nadaljevali bomo tudi razvoj drugega modela izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja 

(MIND+), ki podpira fleksibilizacijo in individualizacijo ter preizkusili načine umeščanja in uporabe 

kataloga praktičnega usposabljanja v šolski obliki srednjega poklicnega izobraževanja. Razvojne in 

izvedbene rešitve se bodo pilotirale in testirale na 5 razvojnih šolah. Za šolske razvojne time bomo 

pripravili več različnih usposabljanj in podporna gradiva. S strani šol bodo pripravljeni in 

predstavljeni različni praktični primeri, z izbranimi bomo nadgradili spletno stran 

spreminjamsolo.si. Najboljše primere bomo tudi posneli. V vzpostavljeni spletni učilnici MIND+ 

bomo objavljali nastala gradiva za potrebe drugega modela. Opravili bomo evalvacijo izvedenega 

pilotnega uvajanja drugega modela in pripravili poročilo. 
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Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj podlag za pripravo in izvedbo dveh novih 

modelov poklicnega izobraževanja: dopolnitev 

metodologije za pripravo programov srednjega 

poklicnega izobraževanja, priprava prenovljenih in 

razvoj novih programov srednjega poklicnega 

izobraževanja vključno s pripravo katalogov 

praktičnega usposabljanja, razvoj priporočil za pripravo 

izvedbenega kurikula in načrtov izvajanja vajeništva s 

primeri, razvoj ocenjevanja znanja, razvoj zaključnega 

izpita, razvoj programov za mentorje v podjetjih. 

Prenovljenih 5 izobraževalnih 

programov srednjega poklicnega 

izobraževanja; 

dopolnjena metodologija za pripravo 

programov srednjega poklicnega 

izobraževanja; 

izdelana priporočila za izvedbeni kurikul; 

oblikovan program usposabljanja za 

mentorje 

 

Razvoj in pilotiranje prvega modela izvajanja 

poklicnega izobraževanja: usposabljanje ravnateljev, 

učiteljev, organizatorjev PUD za izvajanje vajeniške 

oblike izobraževanja, razvoj metod usposabljanja z 

delom v podjetjih, vzdrževanje enotnega registra učnih 

mest, priprava gradiv za svetovalno delo 

Izdelane smernice za učenje v podjetju s 

primeri 

 

Razvoj, pilotiranje in evalvacija drugega modela 

izvajanja poklicnega izobraževanja: usposabljanje 

šolskih razvojnih timov, priprava podpornih gradiv, 

pilotiranje razvojnih rešitev in priprava primerov dobrih 

praks, nadgradnja spletne strani spreminjamsolo.si, 

upravljanje spletne učilnice MIND+, izvedba evalvacije 

pilotiranja in priprava končnega poročila 

Izvedenih 5 usposabljanj šolskih 

razvojnih timov v okviru drugega 

modela; 

izvedeno pilotiranje razvojnih rešitev na 

5 šolah v okviru drugega modela; 

pripravljenih 5 primerov šol; 

nadgrajena spletna stran 

spreminjamsolo.si; 

izdelano poročilo končne evalvacije 

Evalvacija 3. leta pilotnega uvajanja; spremljanje 

izvajanja vmesnih preizkusov; 

Poročilo o evalvaciji 3. leta izvajanja 

vajeniške oblike 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Špela Resnik, Urška Hribar, Valter Urh, Mihaela Žveglič, Katja Kavnik/Ivana Belasić, svetovalci 

Središča za raziskave in razvojne strategije in Središča za kurikul in svetovanje 

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, predstavniki zbornic, ZRSZ, sindikati, podjetja, šole 
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35. RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2016–2022 
 

Pogodba št. C3330-16-039004 med CPI in MIZŠ o sofinanciranju projekta ESS MIZŠ Razvoj 

programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–

2022 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge: 

Predmet projekta je razvoj modela poklicnega izobraževanja, ki dopolnjuje tako dosedanji sistem 

poklicnega in strokovnega izobraževanja kot formalne in neformalne oblike nadaljnjega poklicnega 

usposabljanja. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so predmet razvojnega dela, so 

nadaljevanje in nadgradnja že uveljavljenih oblik nadaljnjega usposabljanja delavcev za potrebe 

podjetij in konkretnih delovnih mest, zapolnjujejo pa tudi vrzel v ponudbi usposabljanja predvsem 

za delavce, ki so zaposleni v manjših podjetjih. Šole in izvajalci izobraževanja bodo skupaj s podjetji 

in njihovimi asociacijami zavzeli aktivnejšo vlogo pri razvoju poklicno-specifičnih kompetenc 

zaposlenih in s tem odgovorili na vedno večji prepad med potrebami podjetij in ponudbo 

poklicnega in strokovnega izobraževanja. Usmerjenost na potrebe podjetij in delovnih mest bo 

osnovno vodilo pri razvoju teh programov. Seveda bo ob tem potrebno aktivno sodelovanje 

delodajalcev in tudi njihova pripravljenost za nadaljnje usposabljanje svojih delavcev 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja 

5 novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja  

Promocija nove oblike izobraževanja 

 

2 predstavitvi novih programov 

Raziskava o potrebah podjetij, identificiranje in 

beleženje potreb po razvoju programov, področja, na 

katerih so izražene potrebe, vrste programov 

Poročilo o potrebah podjetij o 

nadaljnjem poklicnem usposabljanju in 

izpopolnjevanju 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Simona Knavs, Mateja Hergan, Vesna Fabjan; svetovalci Središča za kurikul in svetovanje, 

svetovalci Središča za povezovanje izobraževanja in trga dela; 

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, predstavniki zbornic, sindikati, podjetja, šole 
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36. DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH 2016–2022 

 

Pogodba št. C33300-16-039000 med CPI in MIZŠ o sofinanciranju projekta ESS Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 

Dolgoročni cilj 3.: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in 

izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

Opis naloge: 

Namen programa »Dvig poklicnih kompetenc v letih 2016–22« je prispevati h krepitvi kompetenc 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in s tem k prilagajanju izobraževanja 

tehnološkim in strokovnim potrebam posameznih poklicev ter s tem tudi k uresničevanju ciljev 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na tem 

področju. 

Projekt se bo v začetku leta 2020 predčasno zaključil zaradi nezadostnega odziva s strani učiteljev 

strokovnih modulov (strokovne teorije in praktičnega pouka) ter drugih strokovnih delavcev 

(organizatorji praktičnega usposabljanja z delom) srednjih poklicnih in strokovnih šol ter 

predavateljev višjih strokovnih šol, da se vključijo v 2- ali 4-mesečno usposabljanje v podjetjih in si 

na ta način osvežijo obstoječe oziroma pridobijo novo znanje, spretnosti in kompetence. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Vanja Meserko, Marjana Andrejčič; 

MIZŠ, poklicne in strokovne šole, strokovnjaki iz podjetij, delodajalci, drugi zunanji sodelavci. 
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37. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

Navezava na pogodbo št. C3330-16-039003 med CPI in MIZŠ o sofinanciranju projekta ESS 

Promocija poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh  

Kratkoročni cilj 2.3.: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge: 

Evropska komisija je tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills prepoznala kot enega od 

pomembnih instrumentov za zviševanje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z 

namenom povečanja ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja se je vključila v krovno 

organizacijo WorldSkills Europe tudi Slovenija. V letu 2020 bomo še naprej aktivni člani te 

organizacije za promocijo poklicev ter se udeleževali organiziranih srečanj. 

V letu 2020 bomo v okviru dobro obiskanega sejma izobraževanja in poklicev – Informativa izvedli 

nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2020, prvič za vseh 10 panog istočasno, 

s čimer bomo povečali prepoznavnost tekmovanja med šolami, bodočimi dijaki in njihovimi starši. Po 

izvedenem nacionalnem tekmovanju SloveniaSkills bomo imeli izbrano ekipo za tekmovanje 

EuroSkills. Z omenjeno ekipo bomo izvedli kakovostne strokovne, psihične in fizične priprave. 

Tekmovalcem bomo preko svetovanj nudili tudi podporo pri načrtovanju kariere. Septembra 2020 se 

bo slovenska ekipa udeležila tekmovanja v poklicnih spretnostih Euroskills 2020 v Gradcu.  

Na ogled tekmovanja EuroSkills bomo odpeljali tudi 50 bodočih dijakov in njihove spremljevalce ter 

s tem poskrbeli za direktno promocijo poklicnega izobraževanja med našo ciljno skupino. Preko 

aktivnega obveščanja bomo poskusili izvabiti interes za obisk tekmovanja tudi na večini OŠ, srednjih 

poklicnih in strokovnih šolah ter višjih šolah. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvedba nacionalnega tekmovanja SloveniaSkills 2020 Izvedeno tekmovanje SloveniaSkills za 10 

panog; 

izbrani tekmovalci in tekmovalne ekipe v 

skupno 10 poklicnih panogah 

Udeležba Slovenije na evropskem tekmovanju v 

poklicnih spretnostih EuroSkills 

Udeležba slovenskih tekmovalcev na 

evropskem tekmovanju v poklicnih 

spretnostih EuroSkills 2020 v 10 poklicnih 

panogah 

Udeležba bodočih dijakov in njihovih mentorjev na 

tekmovanju EuroSkills 2020 

Udeležba 50 bodočih dijakov in njihovih 

spremljevalcev na EuroSkills 2020 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Sara Gošnak;  

MIZŠ, MDDSZ, OZS, Šole vključene v SloveniaSkills in EuroSkills, podjetja, osnovne šole. 
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38. KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA 

INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU 2016–2022 

 

Pogodbo št. C3330-16-269231 med MIZŠ in ZRSŠ in konzorcijsko pogodbo med CPI in ZRSŠ št. 1 

o sofinanciranju projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022 

Dolgoročni cilj 3: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in 

usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1.: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in 

izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

Opis naloge: 

V okviru projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega VIZ 

v obdobju 2018–2022« se izvajajo usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja z namenom krepitve njihovih kompetenc na področjih, ki so se zaradi nenehnih 

sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno 

izobraževalno delo. Preko usposabljanj se razširjajo modeli dobrih učnih praks, ki so bili razviti v 

obdobju 2007–2013, v večje število vzgojno-izobraževalnih zavodov.  

V letu 2020 bomo nadaljevali z organizacijo in izvedbo usposabljanj učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavateljev višjih strokovnih šol na šestih 

tematskih področjih in zanje pripravili vsebino. Usposabljanja bodo izvedena na temo spodbujanja 

podjetnosti, inovativnih metod poučevanja, kakovostne izvedbe zaključevanja izobraževanja, 

nadgradnje strokovnih znanj, dela z dijaki s posebnimi potrebami, pridobitve pedagoško-

andragoških znanj višješolskih predavateljev ter ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na višjih 

šolah. Skrbeli bomo za stalno obveščanje strokovnih in vodstvenih delavcev o razpoložljivih 

programih in možnostih prijave na različna usposabljanja. Sodelovali bomo pri evalvaciji 

usposabljanj na ravni celotnega programa. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava, organiziranje in izvajanje usposabljanj strokovnih 

delavcev v okviru šestih tematskih programov 

Izvedena usposabljanja na 

šestih tematskih področjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za kurikul in svetovanje ter Središča za raziskave in razvojne strategije; 

ZRSŠ, ŠR, ACS, CMEPIUS, zunanji predavatelji, učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol, 

predavatelji višjih šol. 
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3.3.5. Projekti, ki jih bo CPI v letu 2020 izvajal v okviru projektov Erasmus+ in ESRR Interreg 

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

39. ECOFAR Erasmus+ (KA3) 

40. SKILLCO Erasmus+ (KA2-SSA) 

41. IMPROVET Erasmus+ (KA3) 

42. WellTo Erasmus+ (KA3) 

43. S-HVET Erasmus+ (KA3) 

44. STAIRS Erasmus+ (KA3) 

45. YIT Erasmus+ (KA2) 

46. BEQUAL.App Erasmus+ (KA2) 

47. Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence Erasmus+ (KA2-SSA) 

48. Digital VET Erasmus+ (KA2) 

49. ABECS Erasmus+ (KA202) 
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39. ECOFAR 

 

Pogodba št. 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ med CPI in Nacionalna Profesionalna 

Gimnaziya po Veterinarna Medicina »Ivan Pavlov« 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge:  

Namen projekta je razviti podjetniške veščine za mlade ekokmetovalce z razvojem skupnega 

programa usposabljanja. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava skupnega učnega na načrta za pridobivanje 

vodstvenih in podjetniških veščin za mlade 

ekokmetovalce 

Usklajen 1 modulov na področju 

socialnega podjetništva 

Diseminacija in izkoriščanje rezultatov projekta Diseminacija rezultatov projektov na 10 

dogodkih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Helena Žnidarič 

National Vocational High School of Veterinary Medicine "Ivan P. Pavlov" (BG), EcologyKM Ltd. (BG), 

The National Agency for Vocational Education and Training (BG), Univerza v Mariboru (SI), 

Cannakale Mart University (TR), Kocaeli il millî eğitim müdürlüğü (TR), Eufora (GR). 

 

 

  



 

72 
 

40. SKILLCO 

 

Pogodba št. 20-2140-2017 med CPI in GZS, Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega 

materiala 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge:  

Identifikacija štirih, najpogostejše manjkajočih spretnosti v gradbeništvu, ki smo jih identificirali na 

četrti ravni EOK v sodelujočih državah, pri zaposlenih v sektorju. Na podlagi štirih izbranih vrzeli se 

bosta razvila in testirala dva izobraževalna modula, eden namenjen dijakom z dopolnjenim 

kurikulom in eden zaposlenim s praktičnimi usposabljanji. V sklopu projekta se bo razvila tudi 

mobilna aplikacija, ki bo podpirala udeležence usposabljanja in učitelje/mentorje pri poučevanju.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Finančno in vsebinsko poročanje Zaključno poročilo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Vera Suhadolnik, Jure Šuligoj 

ŠC Celje, GZS ZGIGM, WHKT (nemška obrtna zbornica) in BFW NR (Center za poklicno 

usposabljanje v gradbeni industriji), EVOSZ (Madžarska zbornica za gradbene izvajalce) in KSZC 

(Madžarski šolski center) 
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41. IMPROVET 

 

Pogodba št. 2018-1714/001-001 med CPI in Hrvatsko gospodarsko komoro (HGK) in drugimi 

projektnimi partnerji 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge:  

Pilotni poskus razvoja skupne kvalifikacije »joint qualification« (Slovenija in Hrvaška) na področju 

strojništva za izobraževalni program strojni tehnik z namenom omogočiti boljšo mobilnost med 

državama z oblikovanjem primerljivih učnih enot. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Oblikovanje »profila kvalifikacije« s skupnimi, 

primerljivimi učnimi enotami na podlagi intervjujev z 

delodajalci 

Izdelan profil kvalifikacije s skupnimi 

učnimi enotami 

Finančno in vsebinsko poročanje Zaključno poročilo  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj 

Hrvatska gospodarska komora (Hrvaška), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 

(Hrvaška), Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" (Hrvaška), Strojarska tehnička škola Fausta 

Vrančića (Hrvaška), GZS – Center za poslovno usposabljanje (Slovenija), ŠC Slovenske Konjice – 

Zreče (Slovenija). 
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42. WellTo 

 

Pogodba št. 2018-2063/001-001 med CPI in ITPIO Sofia  

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj 1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge: 

Cilj projekta Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills Development – WellTo je 

razviti skupni izobraževalni program (joint qualification) na področju upravljanja centrov dobrega 

počutja. Projekt vključuje mednarodno mobilnost, ki bo spodbujala učenje na delovnem mestu. 

Eden od rezultatov projekta bo oblikovanje evropske mreže veščin velneškega turizma, ki bo 

povezala relevantne interesne skupine, ki so vključene v razvoj kvalifikacij na področju velneškega 

turizma na evropski ravni. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Oblikovanje pogojev za izvajanje skupnega 
izobraževalnega programa 

Usposabljanje izvajalcev v šolah in 
podjetij 

Pilotno izvajanje skupnega izobraževalnega programa Izvedba mednarodne mobilnost dijakov 
in študentov 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Andreja Vuk 

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah (ITPIO), Bolgarija, Poklicna srednja 

šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG), Bolgarija, Al Maks, d. o. o., Bolgarija, Nacionalna 

agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET), Bolgarija, Savinjsko–šaleška 

gospodarska zbornica (SŠGZ), Slovenija, Šolski center Velenje (ŠCV), Slovenija, Nacionalni center 

za izobraževanje (VISC), Latvija, Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK), Latvija, Tehnološka in 

turistična tehnična šola Kuldiga (KTTT), Latvija, Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV), 

Slovaška, Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHR), Slovaška, Hotelska akademija Ludovita 

Winterja (HALW), Slovaška, Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje (BIBB), 

Nemčija 
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43. S-HVET 

 

Pogodba št. 2018-1740/001-001 med CPI in Obrtničko učiliste – ustanova za obrazovanje 

odraslih Zagreb 

Dolgoročni cilj 1: Oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na 

potrebe družbe in trga dela 

Kratkoročni cilj1.2.: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge: 

Cilj projekta Smart Development of HVET for Highly Skilled and Mobile Workforce – S-HVET je 

oblikovanje poklicnega profila in priprava izobraževalnega programa ali usposabljanja za 

strokovnjake na področju pametnih zgradb. Projektni partnerji bodo oblikovali mrežo podjetij in 

izobraževalnih institucij v podporo stalnemu usposabljanju strokovnjakov na tem področju.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj skupnega izobraževalnega programa  Skupni izobraževalni program 

Usposabljanje učiteljev in strokovnjakov iz podjetij 15 sodelujočih na usposabljanjih 

Postavitev temeljev za trajno sodelovanje, oblikovanje 

mreže izvajalskih organizacij in podjetij 

Sporazum o sodelovanju 

izobraževalnih institucij 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Polona Prosen Šprajc,  

Obrtno učilište (Hrvaška), Univerza v Zagrebu (Hrvaška), Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Krško, Šolski center Novo mesto, Ecipa (Italija), Centroform (Italija) 
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44. STAIRS 

 

Pogodba št. 2018-3842/001-001 med CPI in Tempus Public Foundation Budimpešta 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Namen projekta Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote 

Inclusive Education je podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim deležnikom pri soočanju s 

socialno inkluzijo v izobraževanju in usposabljanju. Aktivnosti projekta so razdeljene na analizo 

primerov dobrih praks, pripravo na študijske obiske, izvedba študijskih obiskov, priprava 

prilagoditvenih načrtov ter diseminacijo.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava in izvedbe študijskih obiskov Udeležba na 2 študijskih obiskih  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI:  

Tempus public fundation (Madžarska), Youth Guidence Centre UU-Nord (Danska), Mary 

Immaculate College (Irska), Občina Varaždin (Hrvaška), Centre of Applied Research and Continuing 

Education (Češka), Pedagoški inštitut (Slovenija) 
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45. YIT 

 

Pogodba št. EAC-2018-0008 med CPI in UU Denmark  

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Cilj projekta Mladin na prehodu (Youth in transition towards vocational maturity) je podpreti 

svetovalce pri njihovem delu na področju podpore mladim, ki niso niti v izobraževanju niti delovno 

aktivni (NEET), s ciljem njihove vključitve v poklicno in strokovno izobraževanje ali njihovega 

vstopa na trg dela. V projektu je načrtovanih sedem intelektualnih rezultatov, in sicer: analiza 

potreb mladih in svetovalcev (IO1), metoda za ugotavljanje poklicne zrelosti (IO2), testiranje 

orodja za ugotavljanje poklicne zrelosti (IO3), kompetenčni profil svetovalcev (IO4), usposabljanje 

za svetovalce (IO5), spremljanje individualnih kariernih poti mladih (IO6) in priporočila (IO7).  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Testiranje orodja za podporo svetovalcem pri 

ugotavljanju poklicne zrelosti 

Poročilo o testiranju in rezultatih 

Priprava usposabljanja za svetovalce Usposabljanje za svetovalce 

Spremljanje individualnih kariernih poti mladih Metodologija individualnih kariernih poti 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Polona Prosen Šprajc,  

UU Denmark (Danska), Moeve APS (Danska), Odsherred Komune, UU ODS (Danska), Universitaet 

Hamburg, Faculty of Education, Department of professional Education and Life-Long-Learning 

(Nemčija), Vinnumalastofnun, VMST – direktorat za delo (Islandija) 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (Slovenija) 
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46. BEQUAL.App 

 

Pogodba št. 2018-1-LT01-Ka202-064939 med CPI in Kaunas Chamber of Commerce  

Dolgoročni cilj 4.: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 
socialnimi partnerji 

Kratkoročni cilj 4.1: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in razvijati sistem vajeništva 

Opis naloge: 
Vrednost vajeništva in drugih oblik učenja z delom za dijake in brezposelne osebe je priznana in 
prepoznana po vsej Evropi ter spada med prednostne naloge politik Evropske skupnosti. Cilj 
projekta Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning –
Bequal.app je razviti in preizkusiti dve spletni orodji za zagotavljanje kakovosti vajeništva in učenja 
z delom, pri čemer je eno orodje namenjeno izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
drugo pa podjetjem, ki so vključena v vajeništvo. 

Aktivnosti Pričakovani rezultat 

Razvoj on-line aplikacije za benchmarking  Izvedba pilotnega testiranja 

Razvoj spletne strani 2 kratka videa 

Promocija projekta Mednarodna konferenca v Kaunasu; 
Info-dan v Ljubljani 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: Andreja Vuk,  
Zbornica za trgovino, industrijo in obrt Kaunas (Litva), Agencija za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih (Hrvaška), Hrvaška obrtna zbornica (Hrvaška), Associazione per lo sviluppo 
organizzativo e delle resorse umane (Italija), IDEC (Grčija), Univerza Regensburg (Nemčija), EVBB 
(Belgija) 
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47. TALENTJOURNEY – PLATFORM FOR CDS VET EXCELLENCE 

 

Pogodba št. 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Namen projekta Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence je vzpostavitev centrov 

odličnosti na področju poklicnega izobraževanja z osredotočenostjo na »IOT« (Internet Of Things) 

ter k iskanju rešitev, ki bodo usmerjene k uporabnikom in bodo zagotavljale načela zelenega 

gospodarstva. 

Izdelana bo platforma, ki bo temeljila na centrih odličnosti in omogočala povezovanje vrhunskih 

znanj na področju IOT in inovativnih pristopih. Talentjourney bo predstavljal mrežo medsebojno 

povezanih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih sistemov. Opredeljen bo nabor veščin v 

proizvodnem sektorju, s poudarkom na napravah in storitvah za internetno povezovanje (IOT), 

razviti bodo programi usposabljanja in inovativni pristopi za izvedbo usposabljanj z uporabo 

digitalnih orodij izpeljana diseminacija rezultatov. 

V letu 2020 bomo sodelovali pri izvedbi analize in ugotavljanju potrebnih veščin v proizvodnem 

sektorju, s poudarkom na napravah in storitvah za internetno povezovanje (IOT) in zelenem 

gospodarstvu. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Analiza potrebnih veščin v proizvodnem sektorju, s 

poudarkom na napravah in storitvah za internetno 

povezovanje (IOT) 

Izvedena analiza in pripravljen 

nabor potrebnih veščin  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Boris Klančnik, Jelka Čop. 

Šolski center Nova Gorica, Šolski center Kranj, Šolski center Velenje, CPI, Mahle EDS, Slovenia; 

SATAEDU, SAMK, Finland; Tallinn Polytechnic School, Estonia; European Institute for Innovation – 

Technology, Germany; ECIPA, ISIS Malignani, Italy; PARK, Germany; Estonian Electronics Industries 

Association, Estonia 
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48. DIGITAL VET 
 

Pogodba št. 

Dolgoročni cilj 2.: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh 

Kratkoročni cilj 2.1.: Izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove 

implementacije v sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Namen projekta Digital teaching in VET system (DigitalVet) je izboljšati učinek poučevanja v 

poklicnem izobraževanju z uporabo digitalnih tehnologij z doseganjem poglobljene učne izkušnje. 

V okviru projekta bo opravljena analiza obstoječih rešitev in videnj na področju digitalnega in 

poglobljenega poučevanja, razvit bo poklicni profil strokovnjaka na področju digitalnega 

izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju, iDid aplikacija za poučevanje v virtualni 

resničnosti in obogateni resničnost, ki bo na voljo učiteljem in mentorjem na področju poučevanja 

ter izpeljana diseminacija rezultatov. 

V letu 2020 bomo sodelovali pri razvoju učnih modelov na osnovi virtualne (VR) in obogatene 

resničnosti (AR), posebej zasnovanih za poklicno usposabljanje. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri razvoju učnih modelov na 

osnovi virtualne (VR) in obogatene resničnosti 

(AR). 

Pripravljene zasnove učnih modelov na osnovi 

virtualne (VR) in obogatene resničnosti (AR). 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Boris Klančnik, Jelka, Čop, Tanja Logar 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Lodž, Poljska; AFN ACADEMIA FORMAÇÃO DO NORTE, 

UNIPESSOAL LDA, Portugal 2; CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, 

Slovenia; ASOCIACION DE INNOVACION EMPRENDIMIENT O Y TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACION INNETICA, Spain. 
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49. ABECS (“Aligning Badges, ESCO, and the Certificate Supplement”)  

 

Pogodba št. 2018-1-UK01-KA202-0482012 (Erasmus+) med CPI in UK National Academic 

Recognition Centre, ECCTIS Limited (UK NARIC) 

Dolgoročni cilj 1: Transparentnost in priznavanje znanj in kvalifikacij 

Kratkoročni cilj 1.2.: Izboljšanje ključnih kompetenc v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

Opis naloge:  

Namen projekta je poiskati možne sinergije med že razvitimi sistemi, ki delujejo na sorodnem 

področju – področju opisovanja pridobljenih kompetenc. Cilj je oblikovati povezave med sistemi 

ESCO in Priloga k spričevalu ter digitalnim sistemom t. i. odprtih značk za vrednotenje pridobljenih 

kompetenc ter razviti primer delujoče rešitve (na spletu dostopne odprte značke) za izobraževalne 

programe s področja frizerstva, gostinstva in hotelirstva. 

 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Analiza stanja: izbor ustreznih programov, prilog k 

spričevalu ter zadevnih poklicev in kompetenc po 

klasifikaciji ESCO. 

Usklajen nabor programov za testiranje, 

primerjava kompetenc iz prilog k 

spričevalu z ESCO klasifikacijo. 

Razvoj in testiranje digitalne rešitve na skupni platformi Prilagoditev vsebine za vnos informacij 

na skupno platformo ter testiranje 

rešitve z 11–20 uporabniki. 

Diseminacija Širjenje poznavanja sistema odprtih 

značk, Prilog k spričevalu ter ESCO 

klasifikacije po informacijskih kanalih 

Nacionalnega centra Europass ter CPI. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Špela Pogačnik Nose 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Urška Marentič, Nejc Jensterle, Boris Klančnik, Janja Stopinšek Soroszy. 

Ostali partnerji projekta: NARIC Center (UK), City and Guilds/DigitalMe (UK), Ministrstvo za kulturo, 

izobrazevanje in znanost/Duo/Europass Netherlands (NL), Sihkasutus Kustsekoda/Europass 

Estonija (EE), World Association of Chefs Societies (FR) 
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4. Finančni načrt s kadrovskim načrtom – ovrednotenje virov 

4.1. Kadrovski načrt Centra RS za poklicno izobraževanje 

Kadrovski načrt smo pripravili v skladu z izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za 

leto 2020, po katerih je dovoljeno število zaposlenih na CPI, ki se financirajo iz proračuna, 37. 

V kadrovskem načrtu za leto 2020 je že upoštevana sprememba sistemizacije iz leta 2019, po kateri 

smo prerazporedili obstoječe višje svetovalce III (25) na višje svetovalce področja II (11 in višje 

svetovalce področja I (14). Prav tako je upoštevana sprememba delovnega mesta Poslovni sekretar 

VII/2 v delovno mesto Kadrovik VII/2 (II). Število zaposlenih se pri tem ni spremenilo, spremenila se 

je samo struktura zasedenosti delovnih mest. 
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4.2. Finančni načrt Centra RS za poklicno izobraževanje 

Predlog finančnega načrta sestavljata splošni in posebni del. Pri pripravi smo upoštevali izhodišča za 

pripravo finančnega načrta iz programa dela za leto 2020 Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport iz dokumenta javnim zavodom po 28. členu ZOFVI št.410-1/2020/7, z dne 19. 12. 2019 in št. 

014-32/2019/3 z dne 13. 1. 2020. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah, 

Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna ter Navodilom o pripravi 

finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.  

 

V nadaljevanju so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski 

klasifikaciji ob upoštevanju enotnega kontnega načrta, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter upošteva izkaze, ki jih 

za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter 

pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki so prikazani še po dejavnostih v prilogi.  

 

Pravne podlage  

 

Splošni del načrta je pripravljen ob upoštevanju predpisov, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih 

dokumentov: 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 Uradni list RS, št. 

75/19), 

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 

63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 

ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-

2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19), 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 

100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 

97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 
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 Izhodišča za pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2020, 

št. 410-1/2020/27 z dne 19. 12. 2019, 014-32-2019/3 z dne 13. 1. 2020 in 410-1/202/15 z 

dne 16. 1. 2020. 

 Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 

57/18 in 81/18). 

 

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih: 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 

46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08 in 89/08),  

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09 in 41/12), 

 Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), 

 Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18), 

 Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in 

javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18), 

 Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18), 

 Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 82/18), 

 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19), 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 i leto 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in leto 2021 (Uradni list RS, 

št. 75/19) 

 drugi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

 

Ekonomska izhodišča 
 

Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 

(Uradni list RS, št. 75/1; v nadaljnjem besedili: ZIPRS2021) je v okviru sprejetega proračuna Republike 

Slovenije za leto 2020 za izvajanje javne službe CPI v letu 2020 MIZŠ predvidelo znesek v višini 

1.057.262,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 687210 Center RS za poklicno 

izobraževanje. Sredstva za osnovne in posebne naloge so v skupni višini 231.132,00 EUR. 

MDDSZ za izvajanje javne službe CPI v letu 2020 zagotavlja sredstva iz proračunske postavke 5511 

Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture v višini 654.571,75 EUR. 

 

Kadrovski načrt in politika zaposlovanja: 

Ob upoštevanju Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS št. 71/17) iz drugega 

odstavka 60. člena ZIPRS1819 je za naš javni zavod v letu 2020 dovoljeno število zaposlenih, ki se 

financirajo iz državnega proračuna 37. 
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4.2.1. Planirani izkaz skupnih prihodkov in odhodov zavoda 
 

Viri prihodkov CPI v letu 2020 so naslednji: 

 sredstva državnega proračuna MIZŠ 1.057.262,00 EUR (PP 687210); 

 sredstva državnega proračuna MDDSZ 654.571,75 EUR (PP 5511); 

 sredstva državnega proračuna projekti MIZŠ 231.132,00 EUR (PP 667610, 716910, 4832010, 

401910, 190137); 

 sredstva državnega proračuna ESS MIZŠ 1.112.055,85 EUR (PP 160176, 160177, 160178, 

160179, 150044, 150046, 150045, 150047); 

 sredstva državnega proračuna projekt ESS MDDSZ 214.690,78 EUR (PP 160137, 160138, 

160139, 160140); 

 sredstva državnega proračuna projekt ESS Konzorciji 54.370,00 EUR; 

 sredstva iz ne proračunskih virov – mednarodni in drugi viri 546.219,38 EUR. 

 

SKUPAJ PRIHODKI v letu 2020 znašajo 3.870.301,76 EUR. 

 

 

Viri planiranih odhodkov CPI v letu 2020 

 

 

Celotni planirani odhodki CPI v letu 2020 3.922.861,76 EUR, in sicer: 

 za plače 1.633.701,87 EUR; 

 za prispevke 263.086,49 EUR; 

 za dodatno pokojninsko zavarovanje 23.095,88 EUR; 

 za regres za letni dopust 55.171,70 EUR; 

 za odpravnine ob upokojitvi 16.867,00 EUR; 

 za druge osebne prejemke 99.834,02 EUR; 

 za blago in storitve 970.957,41 EUR; 

 za druge operativne odhodke 804.281,12 EUR; 

 za investicijske odhodke 55.000,00 EUR.  

Odhodki za investicije bomo pokrili iz ESS-Projekta MDDSZ v višini 2.440,00 EUR in 52.560,00 EUR pa 

iz ostankov iz preteklih let. 

 

SKUPAJ ODHODKI v letu 2020 znašajo 3.922.861,76 EUR. 

Podrobnejši razrez celotnih odhodkov sredstev – odhodkov po posameznih proračunskih postavkah 

ministrstev oziroma virih financiranja je prikazan s preglednicami Načrt prihodkov in odhodkov po 

denarnem toku za leto 2020 v prilogi tega dokumenta. Razlika prihodkov in odhodkov je 52.560,00 

EUR za pokrivanje odhodkov za investicije, ki jih bomo krili iz ostankov iz preteklih let po sklepu Sveta 

zavoda. 

 



 

87 
 

Preglednica 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2020 (v EUR) 

 

MIZŠ MDDSZ
Ostanki iz prejšnjih 

let
MIZŠ EUROPASS Skupaj MIZŠ MDDSZ Skupaj

1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 13
1406+9+10+11+1

213
15=14/1*100

1. Izdatki za plače s prispevki in davki  ter DPZ 1.911.305,29 900.999,11 493.512,06 0,00 0,00 1.394.511,17 235.601,60 88.625,28 324.226,88 12.610,00 0,00 188.536,19 0,00 1.919.884,24 100,45

1.1. Bruto plače delodajalca 1.623.274,91 767.036,55 421.079,38 1.188.115,93 199.771,90 74.922,80 274.694,70 11.000,00 159.891,24 1.633.701,87 100,64

1.2. Prispevki delodajalca 262.690,76 123.863,04 67.081,80 190.944,84 32.163,29 12.242,08 44.405,37 1.610,00 26.126,28 263.086,49 100,15

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 25.339,62 10.099,52 5.350,88 15.450,40 3.666,41 1.460,40 5.126,81 0,00 2.518,67 23.095,88 91,15

1.4. Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Drugi osebni prejemki 177.775,40 77.705,89 29.724,69 0,00 0,00 107.430,58 32.247,82 13.432,64 45.680,46 0,00 0,00 19.627,95 0,00 172.738,99 97,17

2.1. prehrana 47.104,07 18.539,84 10.985,40 29.525,24 7.880,00 6.987,20 14.867,20 7.806,60 52.199,04 110,82

2.2. prevoz 65.741,25 20.088,20 5.423,40 25.511,60 14.673,26 2.683,12 17.356,38 4.767,00 47.634,98 72,46

2.3. regres za letni dopust 58.124,58 21.633,34 13.315,89 34.949,23 9.405,80 3.762,32 13.168,12 7.054,35 55.171,70 94,92

2.4. odpravnine 5.188,45 16.867,00 16.867,00 0,00 16.867,00 325,09

2.5. Poračun 0,00 0,00 0,00

2.6. jubilejne nagrade 1.617,05 577,51 0,00 577,51 288,76 0,00 288,76 0,00 866,27

2.7. tožba za položajni nodatek 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Izdatki za blago in storitve 813.241,73 61.617,00 56.784,14 0,00 0,00 118.401,14 570.000,00 60.839,70 630.839,70 0,00 50.000,00 171.716,57 0,00 970.957,41 119,39

3.1. stroški materiala 327.819,22 9.366,00 6.840,14 16.206,14 100.000,00 5.000,00 105.000,00 6.000,00 2.000,00 129.206,14 39,41

3.2. energija in komunalne strotive 26.334,50 10.238,00 7.041,00 17.279,00 0,00 17.279,00 65,61

3.3. stroški telefona, poštnina,zavarovanja, gorivo 9.913,86 6.917,00 4.348,00 11.265,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 17.265,00 174,15

3.4. izdatki za službena potovanje 82.644,85 3.533,00 1.483,00 5.016,00 15.000,00 1.000,00 16.000,00 5.000,00 25.000,00 51.016,00 61,73

3.5. Druge storitve 180.552,91 15.451,00 27.539,00 0,00 42.990,00 200.000,00 44.387,24 244.387,24 24.000,00 98.716,57 410.093,81 227,13

3.6. poslovne najemnine in zakupnine organizacije dogodkov 135.931,70 16.112,00 9.533,00 25.645,00 250.000,00 10.452,46 260.452,46 15.000,00 45.000,00 346.097,46 254,61

3.7. stroški upravljana, čiščenja 50.044,69 0,00 0,00 0,00

4. Drugi operativni odhodki (brez davka na 

izplačane plače)
677.105,01 16.940,00 74.550,86 0,00 0,00 91.490,86 274.206,43 49.353,16 323.559,59 41.760,00 181.132,00 166.338,67 0,00 804.281,12 118,78

4.1. delo preko študentskega servisa 508,22 1.165,00 1.165,00 0,00 1.165,00 229,23

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji 290.735,62 499,00 62.000,00 62.499,00 240.000,00 27.500,20 267.500,20 36.760,00 95.866,00 50.000,00 512.625,20 176,32

4.3. drugi operativnI odhodki 385.861,17 15.276,00 12.550,86 27.826,86 34.206,43 21.852,96 56.059,39 5.000,00 85.266,00 116.338,67 290.490,92 75,28

5. Investicijski odhodki 25.342,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 52.560,00 0,00 55.000,00 217,03

5.1. nakup opreme 25.342,44 0,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00 52.560,00 55.000,00 217,03

5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.) 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ VSI ODHODKI 3.604.769,87 1.057.262,00 654.571,75 0,00 0,00 1.711.833,75 1.112.055,85 214.690,78 1.326.746,63 54.370,00 231.132,00 598.779,38 0,00 3.922.861,76 108,82

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 3.742.853,02 1.057.262,00 654.571,75 0,00 0,00 1.711.833,75 1.112.055,85 214.690,78 1.326.746,63 54.370,00 231.132,00 546.219,38 0,00 3.870.301,76 103,41

I.  PRORAČUNSKI VIRI 3.062.855,29 1.057.262,00 654.571,75 0,00 0,00 1.711.833,75 1.112.055,85 214.690,78 1.326.746,63 54.370,00 231.132,00 0,00 0,00 3.324.082,38 108,53

1. mizš, plače in materialni stroški PP: 687210 945.788,82 1.057.262,00 1.057.262,00 0,00 1.057.262,00 111,79

2. MDDSZ, plače in materialni stroški PP: 5511 575.163,05 654.571,75 654.571,75 0,00 654.571,75 113,81

3. MIZŠ Investicije PP:487210 0,00 0,00 0,00

4. MIZŠ Projekti PP: 483210, 667610, 716710, 

687010, 716010, 715310, 578510
252.555,86 0,00 0,00 231.132,00 0,00 231.132,00 91,52

9. MDDSZ; Strukturni skladi 

PP:160137,160138,130139,160140
197.840,87 0,00 214.690,78 214.690,78 214.690,78 108,52

6. MIZŠ;  Strukturni skladi PP-

160176,160177,160178,160179,150044,150046,1500

45,150017

1.001.584,58 0,00 1.112.055,85 0,00 1.112.055,85 0,00 0,00 1.112.055,85 111,03

7. Strukturni skladi - konzorcij 78.216,91 0,00 0,00 54.370,00 54.370,00 69,51

8. MIZŠ; Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

strokovnih delavcev v VIZ PP: 715310
10.189,68 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Lastni projekti 0,00 0,00 0,00 0,00

1.515,52 0,00 0,00 0,00

II. NEPRORAČUNSKI VIRI 679.997,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.219,38 0,00 546.219,38 80,33

1. Seminarji 0,00 0,00 0,00

2. Mednarodni projekti - ERASMUS+ Projekti 679.997,73 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Mednarodni projekti - ostali projekti 0,00 0,00 546.219,38 546.219,38

4. Lastni projekti 0,00 0,00 0,00

5. Drugi viri 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 138.083,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.560,00 0,00 -52.560,00 -38,06

INDEKS 

'20/19
Stroški/dejavnost Realizacija 2019

Dejavnost javne službe za leto 2020
Projektne

naloge - 

proračunski viri 

ki niso

tržna

 dejavnost

Projektne

naloge - 

neproračunski 

viri, ki niso

tržna

 dejavnost

 Strukturni skladi za leto 2020 Projektne 

naloge - 

Strukturni skladi-

institucionalni 

partner

Lastni projekti
SKUPAJ

 2020
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4.2.2. Planirani odhodki Centra po namenu 

 

Odhodki iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in dogovorjenih nalog z ministrstvoma 

so za leto 2020 razdeljeni po namenih, in sicer: 

A. za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ  

B. za projektne naloge MIZŠ 

C. za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ  

D. za projekte ESS MIZŠ 
E. za projekte ESS  

F. za projekte ESS Konzorciji 

G. za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost  

 

 

A) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ PP 687210 

Načrtujejo se v skupni višini 1.057.262,00 EUR, in sicer: 

 iz naslova plač in dodatkov 767.036,55 EUR; 

 iz naslova regresa za letni dopust 21.633,34 EUR; 

 iz naslova drugih osebnih prejemkov 38.628,04 EUR; 

 iz naslova jubilejnih nagrad 577,51 EUR 

 iz naslova odpravnin ob upokojitvi 16.867,00 EUR 

 iz naslova prispevkov delodajalca 123.863,04 EUR; 

 iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 10.099,52 EUR; 

 iz naslova izdatkov za blago in storitve 61.617,00 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 16.940,00 EUR. 

 

Pri izračunu stroškov dela za leto 2020 smo upoštevali 23 zaposlitev za redno delo, dodatek za 

delovno dobo in druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov 

smo upoštevali: 

 regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega;  

 prehrana na delu 3,94 EUR na dan za 11 mesecev; 

 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, upoštevajoč najcenejšo ceno 

prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

 jubilejno nagrado za 1 zaposleno za dopolnjenih 30 let delovne dobe v javni upravi;  

 odpravnino ob upokojitvi dveh zaposlenih; 

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (premija KAD) se od 1. januarja 2020 znesek minimalne premije KAD poviša ZA 

1,043 in znaša minimalna premija 30,53 EUR (Uradni list RS št. 80/2019).  

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ in za leto 2020 znašajo 

78.557,00 EUR. 
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Preglednica 2: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 
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B) Odhodki za projektne naloge MIZŠ: 

 

Načrtujejo se v skupni višini 231.132,00,00 EUR, in sicer: 

 Iz naslova izdatkov za blago in storitve 50.000,00 EUR 

 Iz naslova drugih operativnih odhodkov 181.132,00 EUR. 

 

Na CPI-u izvajamo 13 projektov iz proračunskih sredstev MIZŠ, in sicer iz proračunskih 

postavk 667610, 716910, 483210, 190137, 401910 in dva projekta, ki nista finančno ovrednotena. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ in za leto 2020 znašajo 

231.132,00 EUR. Za stroške na projektih ni planiranih zaposlitev. Večino nalog opravljajo zunanji 

sodelavci na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Druge stroške za blago in storitve pa 

predstavljajo zunanji izvajalci, plačila pa se izvedejo na podlagi prejetih računov (projekti so razvidni 

v preglednicah 5 priloge tega dokumenta). 

 

 

C) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ PP 5511 

 

Načrtujejo se v skupni višini 654.571,75 EUR, in sicer: 

 iz naslova plač in dodatkov 421.079,38 EUR; 

 iz naslova regresa za letni dopust 13.315,89 EUR; 

 iz naslova drugih osebnih prejemkov 16.408,80 EUR; 

 iz naslova prispevkov delodajalca 67.081,80 EUR; 

 iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.350,88 EUR; 

 iz naslova izdatkov za blago in storitve 56.784,14 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 74.550,86 EUR 

Pri izračunu bruto plač smo upoštevali 14 zaposlitev za redno delo, dodatek za delovno dobo in druge 

dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu ostalih elementov smo upoštevali:  

 regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega,  

 prehrana na delu 3,94 EUR na dan za 11 mesecev, 

 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, upoštevajoč najcenejšo ceno 
prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih.  

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (premija KAD) se od 1. januarja 2020 znesek minimalne premije KAD poviša za 

1,043 in znaša minimalna premija 30,53 EUR (Uradni list RS št. 80/2019).  

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MDDSZ in za leto 2020 znašajo 

131.335,00 EUR. 
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Preglednica 3: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2020

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2019
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent povišanja 

/zmižanja 

2020/2019

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
358.845,14 33.535,27 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 415.470,89

10 Uskladitev po izhodiščih 0,00 0,00 0,00 2.159,80 1.269,10 81,81 693,02 1.404,76 5.608,49

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
358.845,14 33.535,27 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 34.721,42 36.881,22 35.990,52 34.803,23 35.414,44 36.126,18 421.079,38 117,34

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 12.474,67 147,77 0,00 13.168,12 0,00 13.315,89 106,74

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
10.058,70 897,40 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 1.008,80 10.985,40 109,21

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
8.479,01 517,40 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 490,60 5.423,40 63,96

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
346,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 31.358,89 1.562,57 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 14.667,52 1.499,40 0,00 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 29.724,69 94,79

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
390.204,03 35.097,84 36.220,82 36.220,82 36.220,82 36.220,82 49.388,94 36.220,82 36.881,22 37.489,92 36.302,63 36.913,84 37.625,58 450.804,07 115,53

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 57.811,00 5.403,56 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.776,74 67.081,80 116,04

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
57.811,00 5.403,56 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.590,15 5.776,74 67.081,80 116,04

23 413310 KAD;  (41) 5.260,15 469,41 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 443,77 5.350,88 101,72

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
453.275,18 40.970,81 42.254,74 42.254,74 42.254,74 42.254,74 55.422,86 42.254,74 42.915,14 43.523,84 42.336,55 42.947,76 43.846,09 523.236,75 115,43

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
115.190,07 31.074,49 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,77 8.382,78 8.382,80 123.285,00 107,03

25 PROJEKT RIS 6.697,80 2.708,40 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 485,6 8.050,00 120,19

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
121.887,87 33.782,89 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,37 8.868,38 8.868,40 131.335,00 107,75

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
575.163,05 74.753,70 51.123,11 51.123,11 51.123,11 51.123,11 64.291,23 51.123,11 51.783,51 52.392,21 51.204,92 51.816,14 52.714,49 654.571,75 113,81

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 575.163,05 74.753,70 51.123,11 51.123,11 51.123,11 51.123,11 64.291,23 51.123,11 51.783,51 52.392,21 51.204,92 51.816,14 52.714,49 654.571,75 113,81

28 *** 0,00 0,00

29 SKUPAJ prihodek (27 - 28) 575.163,05 654.571,75 113,81
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Preglednica 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2020 MDDSZ (v EUR) 

 

  

Plan 2019 Plan 2020
Indeks

 2020/19

I. PRIHODKI SKUPAJ 599.362 654.572 109

A. Prihodki od poslovanja 599.362 654.572 109

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 599.362 654.572 109

1.1. Javna služba 599.362 654.572 109

1.2. Drugi prihodki

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga

B. Finančni prihodki

C Izredni prihodki

Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II.ODHODKI SKUPAJ 599.362 654.572 109

1. Stroški materiala 11.504 11.500 100

2. Stroški storitev 104.086 126.535 122

3. Stroški dela 483.772 516.537 107

3.1. Plače in nadomestila plač 382.480 416.657 109

3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 66.699 67.082 101

3.3. Davek na izplačane plače

3.4. Drugi stroški dela 34.593 32.798 95

4. Amortizacija

6. Davek od dobička

7. Ostali drugi stroški 0

8. Finančni odhodki

9. Izredni odhodki

10. Prevrednotevalni odhodki

III. RAZLIKA 0 0
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D) Odhodki za projekte ESS MIZŠ, ki se izplačujejo iz proračunskih postavk 160176, 160177, 160178, 

160179, 150044, 150046, 150045, 150047)  

Načrtujejo se v skupni višini 1.112.055,85 EUR, in sicer: 

 iz naslova plač in dodatkov 199.771,90 EUR; 

 iz naslova regresa za letni dopust 9.405,80 EUR; 

 iz naslova drugih osebnih prejemkov 22.553,26,00 EUR; 

 iz naslova jubilejnih nagrad 288,76 EUR; 

 iz naslova prispevkov delodajalca 32.163,29 EUR; 

 iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.666,41 EUR; 

 iz naslova izdatkov za blago in storitve 570.000,00 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 274.206,43 EUR. 

 

Na CPI-ju se izvajajo 4 projekti ESS MIZŠ: 

 Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020; 

 Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v 

letih 2018–2022; 

 Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022; 

 Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021. 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 9 zaposlitev za 12 mesecev za redno delo, 10 zaposlitev za 10 

mesecev in 11 zaposlitev za 1 mesec in dodatek za delovno dobo in druge dodatke (dodatek za 

magisterij ali doktorat). Pri izračunu ostalih elementov smo upoštevali: 

 regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega;  

 prehrana na delu 3,94 EUR na dan za 11 mesecev; 

 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, upoštevajoč najcenejšo ceno 

prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih; 

 jubilejno nagrado za 1 zaposleni za dopolnjenih 10 let delovne dobe v javni upravi.  

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (premija KAD) se od 1. januarja 2020 znesek minimalne premije KAD poviša za 

1,043 in znaša minimalna premija 30,53 EUR (Uradni list RS št. 80/2019). 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt za leto 2020 znašajo 

844.206,43 EUR. Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekte. 

Večino nalog opravljajo zunanji sodelavci na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Druge stroške 

za blago in storitve pa predstavljajo zunanji izvajalci, plačila pa se izvedejo na podlagi prejetih 

računov.  
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Preglednica 5: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ ESS v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2020

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2019
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2020/2019

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 11,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 11,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
10,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 11,00 110,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 11,00 110,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
203.931,88 18.222,55 18.222,55 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 14.808,98 199.771,90

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
203.931,88 18.222,55 18.222,55 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 16.501,98 14.808,98 199.771,90 97,96

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 10.587,84 9.405,80 9.405,80

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
8.093,37 788,00 788,00 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 630,40 7.880,00

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
18.075,70 1.374,26 1.374,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.337,26 1.226,66 14.673,26

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
288,76 288,76 288,76

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 37.045,67 2.162,26 2.162,26 2.046,46 2.046,46 11.741,02 2.046,46 2.046,46 0,00 2.046,46 2.046,46 2.046,46 1.857,06 32.247,82 87,05

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
240.977,55 20.384,81 20.384,81 18.548,44 18.548,44 28.243,00 18.548,44 18.548,44 16.501,98 18.548,44 18.548,44 18.548,44 16.666,04 232.019,72 96,28

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 33.320,48 2.933,83 2.933,83 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.384,25 32.163,29

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
33.320,48 2.933,83 2.933,83 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.656,82 2.384,25 32.163,29 96,53

23 413310 KAD;  (41) 4.152,89 321,97 321,97 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 305,30 274,77 3.666,41 88,29

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
278.450,92 23.640,61 23.640,61 21.510,56 21.510,56 31.205,12 21.510,56 21.510,56 19.464,10 21.510,56 21.510,56 21.510,56 19.325,06 267.849,42 96,19

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
630.264,51 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 69.856,04 844.206,43

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
630.264,51 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 70.395,49 69.856,04 844.206,43 133,94

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
908.715,43 94.036,10 94.036,10 91.906,05 91.906,05 101.600,61 91.906,05 91.906,05 89.859,59 91.906,05 91.906,05 91.906,05 89.181,10 1.112.055,85 122,38

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 908.715,43 94.036,10 94.036,10 91.906,05 91.906,05 101.600,61 91.906,05 91.906,05 89.859,59 91.906,05 91.906,05 91.906,05 89.181,10 1.112.055,85

28 *** Ostanki iz leta 2017 0,00

29 SKUPAJ (27 - 28) 1.112.055,85
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E) Odhodki za projekte ESS MDDSZ PP 160137, 160138, 160139, 160140  

Načrtujejo se v skupni višini 214.690,78 EUR, in sicer: 

 iz naslova bruto plač 74.922,80 EUR; 

 iz naslova regresa 3.762,32 EUR; 

 iz naslova drugih osebnih prejemkov 9.670,32 EUR; 

 iz naslova prispevkov delodajalca 12.242,08 EUR; 

 iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.460,40 EUR; 

 iz naslova izdatkov za blago in storitve 60.839,70 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 49.353,16 EUR; 

 iz naslova investicij 2.440,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 4 zaposlitve, za redno delo, dodatek za delovno dobo in druge 

dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu ostalih elementov smo upoštevali:  

 regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega;  

 prehrana na delu 3,94 EUR na dan za 11 mesecev; 

 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, upoštevajoč najcenejšo ceno 
prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih. 

 

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (premija KAD) se od 1. januarja 2020 znesek minimalne premije KAD poviša za 

1,043 in znaša minimalna premija 30,53 EUR (Uradni list RS št. 80/2019). 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2020 

znašajo 110.192,86 EUR. 
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Preglednica 6: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne MDDSZ ESS v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2020

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2019
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2020/2019

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
73.304,53 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.253,34 6.253,34 6.253,34 6.253,34 74.922,80

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
73.304,53 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.238,68 6.253,34 6.253,34 6.253,34 6.253,34 74.922,80 102,21

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 3.438,18 3.762,32 3.762,32

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
2.861,07 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 635,20 6.987,20

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
3.404,72 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 243,92 2.683,12

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
346,51 0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 10.050,48 879,12 879,12 879,12 879,12 879,12 4.641,44 879,12 0,00 879,12 879,12 879,12 879,12 13.432,64 133,65

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
83.355,01 7.117,80 7.117,80 7.117,80 7.117,80 7.117,80 10.880,12 7.117,80 6.238,68 7.132,46 7.132,46 7.132,46 7.132,46 88.355,44 106,00

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 11.948,16 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.021,80 1.021,80 1.021,80 1.021,80 12.242,08

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
11.948,16 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.019,36 1.021,80 1.021,80 1.021,80 1.021,80 12.242,08 102,46

23 413310 KAD;  (41) 1.354,99 117,08 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 122,12 1.460,40 107,78

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
96.658,16 8.254,24 8.259,28 8.259,28 8.259,28 8.259,28 12.021,60 8.259,28 7.380,16 8.276,38 8.276,38 8.276,38 8.276,38 102.057,92 105,59

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
87.371,07 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 6.964,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.188,31 110.192,86

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
87.371,07 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 6.964,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.404,05 9.188,31 110.192,86 126,12

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
184.029,23 17.658,29 17.663,33 17.663,33 17.663,33 17.663,33 18.985,65 17.663,33 16.784,21 17.680,43 17.680,43 17.680,43 17.464,69 212.250,78 115,34

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.952,92 2.440,00 2.440,00

27 SKUPAJ I. + II. 185.982,15 17.658,29 17.663,33 17.663,33 17.663,33 17.663,33 21.425,65 17.663,33 16.784,21 17.680,43 17.680,43 17.680,43 17.464,69 214.690,78 115,44

28 *** Presežek po denarnem toku leta 2017 0,00

29 SKUPAJ (27 - 28) 185.982,15 214.690,78
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F) Odhodki za projekte ESS Konzorciji  

Načrtuje se v skupni višini 54.370,00 EUR, in sicer: 

 iz naslova bruto plač 11.000,00 EUR; 

 iz naslova prispevkov delodajalca 1.610,00 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 41.760,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali povečan obseg za 11 mesecev.  

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2020 

znašajo 41.760,00 EUR. 
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Preglednica 7: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe ESS KONZORCIJI v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2020

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija  

2019
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2019/2020

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 2,00 1,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 1,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
38.703,13 0,00

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 0,00

9 Povečan obseg 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
38.703,13 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 1.182,18 0,00

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
1.066,39 0,00

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
1.514,87 0,00

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
1.167,73 0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 4.931,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
43.634,30 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 6.299,68 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 1.610,00

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
6.299,68 0,00 0,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 1.610,00

23 413310 KAD;  (41) 524,94 0,00

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
50.458,92 0,00 1.000,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 12.610,00

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
29.447,51 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 41.760,00

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
29.447,51 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 41.760,00

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
79.906,43 3.480,00 4.480,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 54.370,00

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 79.906,43 3.480,00 4.480,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 4.641,00 54.370,00

28 ***

29 SKUPAJ  prihodek(27 - 28) 79.906,43 54.370,00
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G) Odhodki za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost  

Načrtuje se v skupni višini 598.779,38 EUR, in sicer: 

 iz naslova bruto plač 159.891,24 EUR; 

 iz naslova regresa 7.054,35 EUR; 

 iz naslova drugih osebnih prejemkov 12.573,60 EUR; 

 iz naslova prispevkov delodajalca 26.126,28 EUR; 

 iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.518,67 EUR; 

 iz naslova izdatkov za blago in storitve 171.716,57 EUR; 

 iz naslova drugih operativnih odhodkov 166.338,67 EUR; 

 iz naslova nakupa za investicije 52.560,00 EUR. 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 7,5 zaposlitve za redno delo, dodatek za delovno dobo in druge 

dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu ostalih elementov smo upoštevali: 

 regres za letni dopust v višini 940,58 EUR na zaposlenega,  

 prehrana na delu 3,94 EUR na dan za 11 mesecev, 

 sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, upoštevajoč najcenejšo ceno prevoza 

na podlagi pisnih izjav zaposlenih,  

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (premija KAD) se od 1. januarja 2020 znesek minimalne premije KAD poviša za 

1,043 in znaša minimalna premija 30,53 EUR (Uradni list RS št. 80/2019). 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2020 

znašajo 338.054,84 EUR. 
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Preglednica 8: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe Mednarodno sodelovanje v letu 2020 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2020

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna Plan 2019 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2020/2019

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 11,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
11,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 11,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
266.617,87 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 159.891,24 59,97

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
266.617,87 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 13.324,27 159.891,24 59,97

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 9.618,24 7.054,35 7.054,35 73,34

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
8.597,30 714,60 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 7.806,60 90,80

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
9.993,83 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 4.767,40 47,70

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
4.309,48 0,00 0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 32.518,85 1.148,00 1.142,60 1.142,60 1.142,60 1.142,60 8.196,95 1.142,60 0,00 1.142,60 1.142,60 1.142,60 1.142,60 19.628,35 60,36

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
299.136,72 14.472,27 14.466,87 14.466,87 14.466,87 14.466,87 21.521,22 14.466,87 13.324,27 14.466,87 14.466,87 14.466,87 14.466,87 179.519,59 60,01

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 43.388,71 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 26.126,28 60,21

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
43.388,71 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 2.177,19 26.126,28 60,21

23 413310 KAD;  (41) 3.957,38 219,52 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 228,97 2.518,67 63,64

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
346.482,81 16.868,98 16.873,03 16.873,03 16.873,03 16.873,03 23.927,38 16.873,03 15.730,43 16.873,03 16.873,03 16.873,03 16.873,03 208.384,06 60,14

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
286.785,80 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 27.800,39 338.054,84 117,88

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
286.785,80 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 28.204,95 27.800,39 338.054,84 117,88

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
633.268,61 45.073,93 45.077,98 45.077,98 45.077,98 45.077,98 52.132,33 45.077,98 43.935,38 45.077,98 45.077,98 45.077,98 44.673,42 546.219,38 86,25

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.389,52 52.560,00 52.560,00 224,72

27 SKUPAJ I. + II. 656.658,13 45.073,93 45.077,98 45.077,98 45.077,98 45.077,98 52.132,33 97.637,98 43.935,38 45.077,98 45.077,98 45.077,98 44.673,42 598.779,38 91,19

28 *** Presežek po denarnem toku leta 2017 0,00

29 SKUPAJ (27 - 28) 656.658,13 598.779,38 91,19
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Preglednica 9: Pregled obsega sredstev po mednarodnih projektih 

 
 

  

Mednarodni projekti - Erasmus projekti Leto 2019 Leto 2020
1 ERASMUS + MIGRANTI (313) (Zaključen) 4.000,00 0,00%

2 NWF NETWORK ERASMUS + (414) (Zaključen) 2.000,00 0,00%

4 SKILLCO ERASMUS + (515) 20.000,00 3.000,00 15,00%

5 BRUSELJ ERASMUS KA3 SERFA (765) Vsebinsko zaključeno 20.000,00 0,00%

6 CMEPIUS SEE THE GOAL (999) Vsebinsko zaključeno 55.000,00 0,00%

7 Interreg Right profession 2 (788) 5.000,00 0,00%

8  Intereg Learning by Doing (446) Vsebinsko zaključeno 65.527,25 49.243,08 75,15%

9 RAY - KA3 (625) 15.000,00 15.000,00 100,00%

10 CB-WBL (677) Vsebinsko zaključeno 10.823,80 #DEL/0!

11 ECOFAR (458) 14.237,50 14.237,50 100,00%

12 S-HVET  (144) 17.000,00 25.000,00 147,06%

13 BequalAPP (156) 14.478,00 20.000,00 138,14%

14 YIT (177) 16.668,80 20.000,00 119,98%

15 Improvet (211) 25.000,00 40.000,00 160,00%

16 WELLTO (188) 16.099,22 22.000,00 136,65%

17 STAIRS (167) 8.000,00 18.000,00 225,00%

18 Telentjourney (333) 23.000,00

19 Digital Vet (335) 23.000,00

SKUPAJ Mednarodni projekti - Erasmus 298.010,77 283.304,38 95,07%

MEDNARODNI PROJEKTI - Ostali projekti
1 Europass (EU delež) (800) 46.000,00 46.000,00 100,00%

2 Cedefop (500) 22.315,00 22.315,00 100,00%

4
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje 

kvalifikacij NCP-EQF   NOVI 2018-2020 (453)
40.100,00 40.100,00 100,00%

6 NCP EQF Register  2018-2020 (457) 75.000,00 75.000,00 100,00%

8 EQAVET NRP (Erasmus+K3) (966) 35.000,00 0,00 0,00%

9 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2020-2020(966) 35.000,00 59.500,00 170,00%

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti 253.415,00 242.915,00 95,86%

SKUPAJ MEDNARODNI PROJEKTI 551.425,77 526.219,38 95,43%

Lastni projekti 0,00%

2 Seminarji, strokovna mnenja in refundacije (60) 20.000,00 20.000,00 100,00%

Skupaj Lastni projekti 20.000,00 20.000,00 100,00%
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Preglednica 10: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020–2022 (prikaz po denarnem toku v EUR) 

 
 

 

 

  

Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020-2022 (prikaz po denarnem toku v EUR)
Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2019
Ocena 2020

Vir financiranja v letu 

2020
Ocena 2021 Ocena 2022

Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 xx 0,00 0,00

Računalniška oprema 20.540,92 19.000,00 xx 10.000,00 10.000,00

18.588,40 16.560,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

10.000,00 10.000,00

1.952,52 2.440,00 4. Drugi proračunski viri

Druga oprema 4.801,12 21.000,00 xx 0,00 0,00

4.801,12

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

Službeni avto 21.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

Vlaganja v prostor 0,00 15.000,00 xx 45.000,00 5.000,00

Prenova sejnih sob 10.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

40.000,00

oprema sejnih sob 5.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

5.000,00 5.000,00

25.342,04 55.000,00 xx 55.000,00 15.000,00

Povzetek: Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020
Neopredmetena 

osnovna sredstva

Računalniška 

oprema
Druga oprema Vlaganja v prostor

Skupaj investicijska 

vlaganja v letu 2020

Delež 

financiranja po 

virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep 0 0 0 0 0 0,00%

3. MIZŠ - sredstva EKP 0 0 0 0 0 0,00%

4. Drugi proračunski viri 0 2.440 0 0 2.440 4,44%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0 16.560 21.000 15.000 52.560 95,56%

6. Pridobitna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

7. Drugo 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ 0 19.000 21.000 15.000 55.000 100,00%
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5. Prispevek soustanoviteljev 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 32/2009) v 

12. členu določa, da sredstva za delo centra prispevajo ustanovitelj in soustanovitelja na podlagi 

letnega delovnega načrta, h kateremu so dali soglasje ustanovitelj in soustanovitelja. 

 

V prilogi sta dopisa, ki sta ju poslala Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije o sofinanciranju CPI v letu 2020:  

 

 Gospodarska zbornica Slovenije kot ustanoviteljica CPI prispeva v letu 2020 soustanoviteljski 

delež v višini 50.400,00 EUR s strokovnim delom, ki ga bo opravila za CPI;  
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 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot ustanoviteljica CPI prispeva v letu 2020 

soustanoviteljski delež v višini 65.664,00 EUR s strokovnim delom, ki ga bo opravila za CPI.  
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6. Priloga: Posebni del finančnega načrta 

 

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice: 

 

 Obr. 1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020 

 Obr. 2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za 
leto 2020 

 Obr. 3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020–2022 – prikaz po denarnem toku 

 Obr. 4_KN: Kadrovski načrt za leto 2020 – s prikazom strukture delovnih mest in virov 
financiranja po Uredbi 

 Obr. 4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2020 – obrazec po Uredbi 

 Obr. 5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2020 naroča in financira 
MIZŠ 



FINANČNI IN KADROVSKI NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CPI LJUBLJANA

ZA LETO 2020

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020

Obr.2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za 

leto 2020

Obr.3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020-2022 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt  za leto 2020 - s prikazom strukture delovnih mest in virov 

financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt  za leto 2020 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2020 naroča in 

financira MIZŠ

Datum:  

Odgovorna oseba zavoda: 

mag. Janez Damjan

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda 44648537

Načrt  prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020 (v EUR)

v EUR brez centov Obr. 1_FN OBRN

Konto Naziv prihodkov/odhodkov

P

l

a

n

 

Realizacija

 2019

FN 2020 - javna 

služba

FN 2020 - 

pridobitna 

dejavnost

FN 2020
Indeks

 2020/2019

1 2 3 4 5=3+4 6=5/2*100

I. CELOTNI PRIHODKI 3.734.000 3.914.082 0 3.914.082 105

A. Prihodki od poslovanja 3.134.000 3.364.082 0 3.364.082 107

del 760 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.134.000 3.364.082 0 3.364.082 107

del 760 1.1. Javna služba MIZŠ 3.134.000 3.364.082 3.364.082 107

del 760 1.2. Drugi prihodki 0

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev 0

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 0

762 B. Finančni prihodki 0

763 C Izredni prihodki 600.000 550.000 550.000 92

764 Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki 0

II.CELOTNI ODHODKI 3.720.700 3.899.082 0 3.899.082 105

del 466 1. Nabavna vrednost prodanega maetriala in blaga 0

460 2. Stroški materiala 87.000 88.000 88.000 101

461 3. Stroški storitev 1.440.000 1.721.432 1.721.432 120

4. Stroški dela 2.193.700 2.089.650 0 2.089.650 95

4.1. Plače in nadomestila plač 1.700.000 1.650.000 1.650.000 97

4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 273.700 265.650 265.650 97

4.3. Drugi stroški dela 220.000 174.000 174.000 79

462 5. Amortizacija 0

463 6. Rezervacije 0

465 7. Drugi stroški 0

467 8. Finančni odhodki 0

468 9.Drugi odhodki 0

469 10. Prevrednotevalni poslovni odhodki 0

III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 13.300 15.000 0 15.000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM 

DAVKA OD DOHODKA
13.300 15.000 0 15.000

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2020 na svetu zavoda

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

Ljubica Novaković 18.1.2020

CPI LJUBLJANA

mag. Janez Damjan

CPI- LDN 2020 NOVE PREGLEDNICE_3-2-20/Obr.1_FN OBRN 2/15



Naslov zavoda: CPI LJUBLJANA
Davčna številka zavoda 44648537 44648537

Načrt  prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2020 (v EUR)

v EUR brez centov Obr.2_FN DT

Osnovna 

dejavnost (vir 

MIZŠ) KN!

Osnovna 

dejavnost     (vir:  

MDDSZ) KN!

Osnovna 

dejavnost - 

drugo

Skupaj

Osnovne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Posebne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Projekti EKP ter 

druge naloge in 

projekti

Skupaj

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 12 13=11+12 14=13/2* 100

7 I. SKUPAJ PRIHODKI 3.742.853 1.057.262 654.572 0 1.711.834 113.967 117.165 1.927.335 2.158.467 3.870.300 0 3.870.300 103

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.742.853 1.057.262 654.572 0 1.711.834 113.967 117.165 1.927.335 2.158.467 3.870.300 0 3.870.300
103

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 3.062.855 1.057.262 654.572 0 1.711.834 113.967 117.165 1.381.117 1.612.249 3.324.082 0 3.324.082
109

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.062.855 1.057.262 654.572 0 1.711.834 113.967 117.165 1.381.117 1.612.249 3.324.082 0 3.324.082 109

del 7400
Transferni prihodki iz državnega proračuna za 

tekočo porabo - za financiranje javne službe
773.004 654.572 654.572 0 654.572 654.572 85

del 7400
Transferni prihodki iz državnega proračuna za 

investicije  - za financiranje javne službe
0 0 0 0

del 7400
Drugi  transferni prihodki od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo
2.210.119 1.057.262 0 0 1.057.262 113.967 117.165 0 231.132 1.288.394 0 1.288.394 58

MIZŠ -687210 945.789 1.057.262 1.057.262 0 1.057.262 1.057.262 112

MIZŠ -

483210,667610,716710,687010,716010,578510
252.556 0 113.967 117.165 231.132 231.132 231.132 92

MIZŠ- STRUKTURNI SKLADI 1.001.585 0 0 0 0 0

MIZŠ - 715310 10.190 0 0 0 0 0

del 7400
Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za 

tekočo porabo
79.732 0 1.381.117 1.381.117 1.381.117 0

del 7400
Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za 

investicije
0 0 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za investicije 0 0 0 0

7402
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja
0 0 0 0

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0 0

del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 
0 0 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 
0 0 0 0

7
B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
679.998 0 0 0 0 0 0 546.218 546.218 546.218 0 546.218 80

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0

7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 

del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
0 0 0 0

del 7141 
 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe
106.729 0 0 0 0

72 Kapitalski prihodki 0 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 0

782
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih 

skladov

783
Prejeta sredtsva iz proračuna EU Kohezijskega 

sklada

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2020

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020

Indeks 

2020/2019

Javna služba - druge naloge in projekti

Javna služba 

zavoda  v letu 

2020

CPI LJUBLJANA

Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2019

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ
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Osnovna 

dejavnost (vir 

MIZŠ) KN!

Osnovna 

dejavnost     (vir:  

MDDSZ) KN!

Osnovna 

dejavnost - 

drugo

Skupaj

Osnovne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Posebne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Projekti EKP ter 

druge naloge in 

projekti

Skupaj

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2020

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020

Indeks 

2020/2019

Javna služba - druge naloge in projekti

Javna služba 

zavoda  v letu 

2020

Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2019

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

784
Prehjeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 573.269 0 546.218 546.218 546.218 546.218 95

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 3.604.770 1.057.262 654.571 0 1.711.833 113.967 117.165 1.979.895 2.211.027 3.922.860 0 3.922.860 109

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.604.770 1.057.262 654.571 0 1.711.833 113.967 117.165 1.979.895 2.211.027 3.922.860 0 3.922.860 109

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.801.051 844.743 450.804 0 1.295.546 0 0 510.893 510.893 1.806.439 0 1.806.439 100

del 4000 Plače in dodatki 1.623.275 767.037 421.079 1.188.116 445.586 445.586 1.633.702 1.633.702 101

del 4001 Regres za letni dopust 58.125 21.633 13.316 34.949 20.222 20.222 55.171 55.171 95

del 4002  Povračila in nadomestila 112.845 38.628 16.409 0 55.037 0 0 44.797 44.797 99.834 0 99.834 88

400202 Prehrana 47.104 18.540 10.985 29.525 22.674 22.674 52.199 52.199 111

400203 Prevoz 65.741 20.088 5.423 25.512 22.123 22.123 47.635 47.635 72

ostalo 4002 Drugo 0 0 0 0 0

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.806 17.445 0 0 17.445 0 0 288 288 17.733 0 17.733 261

400901 Odpravnine  ob upokojitvah 16.867 16.867 0 0 16.867 16.867

400901 Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški) 5.189 0 0 0 0 0 0

400900 Jubilejne nagrade 1.617 578 578 288 288 866 866 54

400902 Solidarnostne pomoči 0 0 0 0

400999 Drugo 0 0 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 288.030 133.962 72.433 0 206.395 0 0 79.787 79.787 286.182 0 286.182 99

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 143.681 67.993 36.955 104.947 39.435 39.435 144.382 144.382 100

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 115.114 54.641 29.459 84.100 31.487 31.487 115.587 115.587 100

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.272 461 251 712 714 714 1.426 1.426 63

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.624 768 418 1.186 506 506 1.692 1.692 104

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
25.340 10.100 5.351 15.451 7.645 7.645 23.096 23.096 91

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe
1.488.008 78.557 131.335 0 209.892 113.967 117.165 1.334.215 1.565.347 1.775.239 0 1.775.239 119

4020 Pisarniški material in storitve 106.199 9.366 6.840 16.206 113.001 113.001 129.207 129.207 122

4021 Posebni material in storitve 221.620 6.917 4.348 11.265 5.000 1.000 0 6.000 17.265 17.265 8

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.335 10.238 7.041 17.279 0 17.279 17.279 66

4023 Prevozni stroški in storitve 9.914 0 0 0 0 0 0

4024 Izdatki za službena potovanja 82.645 3.533 1.483 5.016 5.000 41.000 46.000 51.016 51.016 62

4025 Tekoče vzdrževanje 180.553 15.451 27.539 42.990 24.000 343.104 367.104 410.094 410.094 227

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 135.932 16.112 9.533 25.645 15.000 305.452 320.452 346.097 346.097 255

4027 Kazni in odškodnine 76.062 0 0 0 0 0

4029 Drugi operativi odhodki 648.749 16.940 74.551 0 91.491 64.967 116.165 531.658 712.790 804.281 0 804.281 124

402901 Plačila avtorskih honorarjev 123.762 62.000 62.000 50.000 35.866 304.759 390.625 452.625 452.625 366

402902 Plačila po pogodbah o delu 166.974 0 0 10.000 50.000 60.000 60.000 60.000 36

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 508 0 1.165 1.165 1.165 1.165 229

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 4.280 0 0 0 0 0

402909 Stroški sodnih postopkov 0 0 0 0

402940
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 

po ZZRZI
7.417 0 0 0 0 0
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Osnovna 

dejavnost (vir 

MIZŠ) KN!

Osnovna 

dejavnost     (vir:  

MDDSZ) KN!

Osnovna 

dejavnost - 

drugo

Skupaj

Osnovne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Posebne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Projekti EKP ter 

druge naloge in 

projekti

Skupaj

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2020

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020

Indeks 

2020/2019

Javna služba - druge naloge in projekti

Javna služba 

zavoda  v letu 

2020

Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2019

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in  drugo 67.263 0 0 0 0 0

4029 - 

ostalo
Drugi operativni odhodki 278.545 16.940 12.551 29.491 14.967 70.299 175.734 261.000 290.491 290.491 104

403 D. Plačila domačih obresti 2.338 0 0 0 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0

410 F. Subvencije 0 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0

420 Investicijski odhodki 25.342 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 0 55.000 217

4202 Nakup opreme 25.342 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 217

420
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in 

podobno)
0 0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 420
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
0 0 0 0

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV 

NAD ODHODKI
138.084 0 0 0 1 0 0 -52.560 -52.560 -52.560 0 -52.560 -38

- od tega iz naslova javne službe 138.084 0 0 0 1 0 0 -52.560 -52.560 -52.560 0 -52.560 -38

- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Realizacija 

2019

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih 

skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - 

V.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2020

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto Namen/ dejavnost
Realizacija 

2019

Javna služba 

zavoda  v letu 

2020
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Osnovna 

dejavnost (vir 

MIZŠ) KN!

Osnovna 

dejavnost     (vir:  

MDDSZ) KN!
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dejavnost - 

drugo

Skupaj

Osnovne 
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Projekti EKP ter 
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dejavnost 
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JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020

Indeks 
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Javna služba 

zavoda  v letu 
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Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2019

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0

501 Zadolževanje v tujini 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0

551 Odplačila dolga v tujino 0

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH 
138.084 0 0 0 0 0 0 -52.560 -52.560 -52.560 0 -52.560

XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE 

RAZLIKE POD X.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

Ljubica Novaković 18.1.2020

mag. Janez Damjan

Javna služba 

zavoda  v letu 

2020

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Konto Namen/ dejavnost
Realizacija 

2019

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2020

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2020
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Naslov zavoda:

Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020-2022 (prikaz po denarnem toku v EUR)
Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2019
Ocena 2020 Vir financiranja v letu 2020 Ocena 2021 Ocena 2022

Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 xx 0,00 0,00

Računalniška oprema 20.540,92 19.000,00 xx 10.000,00 10.000,00

18.588,40 16.560,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po ZFiSP

10.000,00 10.000,00

1.952,52 2.440,00 4. Drugi proračunski viri

Druga oprema 4.801,12 21.000,00 xx 0,00 0,00

4.801,12

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po ZFiSP

Službeni avto 21.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po ZFiSP

Vlaganja v prostor 0,00 15.000,00 xx 45.000,00 5.000,00

Prenova sejnih sob 10.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po ZFiSP

40.000,00

oprema sejnih sob 5.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po ZFiSP

5.000,00 5.000,00

25.342,04 55.000,00 xx 55.000,00 15.000,00

CPI LJUBLJANA
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Povzetek: Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020
Neopredmetena 

osnovna sredstva

Računalniška 

oprema
Druga oprema Vlaganja v prostor

Skupaj investicijska 

vlaganja v letu 2020

Delež financiranja 

po virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep 0 0 0 0 0 0,00%

3. MIZŠ - sredstva EKP 0 0 0 0 0 0,00%

4. Drugi proračunski viri 0 2.440 0 0 2.440 4,44%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0 16.560 21.000 15.000 52.560 95,56%

6. Pridobitna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

7. Drugo 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ 0 19.000 21.000 15.000 55.000 100,00%
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Naslov zavoda:

Kadrovski načrt  za leto 2019 Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN:

Šifra in naziv DM TR DM

PR pred 

napredova

njem MIN

PR po 

napredova

nju MAX

Število 

zaposlenih na 

dan 1. 1. 2019

Število 

zaposlenih na 

dan 1. 1. 2020

Načrtovano 

število 

zaposlenih na 

dan 1. 1. 2021

Vir financiranja po Uredbi

B017390 DIREKTOR CPI VII/2 55 55 1 1 1 1. Državni proračun 

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII2 42 52 3 3 3 1. Državni proračun 

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 25 0 0 1. Državni proračun 

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3 3 3 1. Državni proračun 

J017092 RAČUNOVODJA VII/2 (II) VII/2 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 

J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) VII/2 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 

J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 VII/1 27 37 1 1 1 1. Državni proračun 

J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2 VII/2 32 42 1 0 0 1. Državni proračun 

J017037 KADROVIK VII/2 (II) VII/2 35 45 0 1 1 1. Državni proračun 

J035025 HIŠNIK V 19 29 1 1 1 1. Državni proračun 

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 0 11 11 1. Državni proračun 

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I VII/2 39 49 0 14 14 1. Državni proračun 

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 25 18 21
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3,5 3,5 3,5
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

65,5 58,5 61,5

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

Maja Gubenšek 18.1.2020 mag. Janez Damjan

CPI LJUBLJANA
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Naslov zavoda:

Kadrovski načrt  za leto 2019

Šifra in naziv DM

B017390 DIREKTOR CPI

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III

I015033 PODROČNI REFERENT

J017092 RAČUNOVODJA VII/2 (II)

J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II)

J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1

J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2

J017037 KADROVIK VII/2 (II)

J035025 HIŠNIK

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III

I015033 PODROČNI REFERENT

Preglednico izpolnil/a:

Maja Gubenšek

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebne 

naloge

Drugo

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebne 

naloge

Drugo

1 1

2 1 2 1

1 2 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 6 5 6

10 4 10 4

18 21

3,5 3,5

23 0 0 14 0 0 0 21,5 23 0 0 14 0 0 0 24,5

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2020

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2021
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(Vir: Priloga k uredbi, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja)     

CPI LJUBLJANA samodejno se izpolni na podlagi priloge 4

Obr. 4A_KN

Vir financiranja 
Število zaposlenih na dan 

1. januarja tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja naslednjega leta

1. Državni proračun 37 37

2. Proračun občin 0 0

3. ZZZS in ZPIZ 0 0

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 0 0

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 0 0

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 21,5 24,5

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, ... * 0 0

9. Sredstva iz sistema javnih del 0 0

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) 0 0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 58,5 61,5

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 37 37

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 21,5 24,5

Obrazložitve h kadrovskemu načrtu za leto 2020

Preglednico izpolnil/a: Datum:

Maja Gubenšek 18.1.2020

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2020                                                                                  

*8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
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ZBIRNA TABELA OSNOVNIH IN POSEBNIH NALOG JAVNIH ZAVODOV PO 28. ČLENU ZOFVI

Verzija 1
SPIS št. 014-32/2019/2 

Potrditev na seji kolegija ministra dne 13. 1. 2020

ID Predlagatelj naloge 

NOE

Skrbnik/

skrbnica 

MIZŠ

Sklop Podlaga za izvedbo Kratica 

izvajalca

Tip 

naloge

Znesek Izvajalec Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o 

izvedbi naloge

Kratka obrazložitev  in opis aktivnosti Naziv naloge Proračunska 

postavka

Skrbnik 

proračunske 

postavke

skrbnik naloge 

na strani 

izvajalca (ime in 

priimek)

26 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Izobraževanje strokovnih 

delavcev

Izobraževanja učiteljev po 

posameznih strokovnih 

področjih.

CPI Osnovna 

naloga JZ

          13.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Izvedene izobraževalne aktivnosti študijskih skupin. Izobraževanja učiteljev po posameznih strokovnih področjih. Delovanje študijskih 

skupin

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

27 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Pogodba CPI Posebna 

naloga JZ

          12.165,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Izvedene predvidene pogodbene naloge Izvajanje nalog na področju EQAVET NRP EQAVET NRP (Erasmus 

+K3) 2019-2020

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

28 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

  

Naš delež za prijavo na 

javnem razpisu EU ter ZPSI -

priloga k spričevalu. 

CPI Posebna 

naloga JZ

          31.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Izdelana poročila in izvajanje nalog na področju 

Europassa.

Naš delež sredstev za prijavo na javnem razpisu EU ter ZPSI - priloga k spričevalu. Europass 667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

29 URAD ZA RAZVOJ IN 

KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Maja Krušič 

Šega

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Program dela MIZŠ 

(prioriteta)

CPI Osnovna 

naloga JZ

3.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Pripravljeno strokovno gradivo za mednarodni 

posvet na temo kariernega razvoja in politik VKO 

in izvedene utemeljitve za pripravo nacionalne 

strategije VKO. 

Karierna orientacija - informiranje in svetovanje Informiranje in 

svetovanje za 

načrtovanje in vodenje 

kariere 

716910 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje

Ojsteršek Aleš

30 URAD ZA RAZVOJ IN 

KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Mojca 

Štraus

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Program dela MIZŠ 

(prioriteta)

CPI Osnovna 

naloga JZ

5.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Udeležbe na srečanjih, poročila Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže -  ECVET, EQAVET, EQF Izvajanje aktivnosti za 

mednarodne mreže -  

ECVET, EQAVET, EQF

716910 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje

Ojsteršek Aleš

31 URAD ZA RAZVOJ IN 

KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Nada Požar 

Matijašič

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Nacionalne smernice KUV v 

VI

CPI Osnovna 

naloga JZ

                600,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

S predstavniki CPI in predstavnico Sektorja za 

srednje šole na MIZŠ smo ugotavljali možnosti za 

sodelovanje:

- promocija KUV v strokovnih in poklicnih srednjih 

šolah preko študijskih skupin, 

- prikaz delavnic in promocija priročnika na KB 

2020

- prikaz partnerskega sodelovanja med VIZ in KU 

na področju turizma, gostinstva itd ... (Slovenija v 

letu 2021 postala evropska gastronomska regija)

Lahko se dogovorimo za izvedbo dveh 

popoldanskih štiriurnih regijskih srečanj za 

strokovne delavce poklicnih in strokovnih srednjih 

šol z namenom zagotoviti dostopnost 

kakovostnega usposabljanja na področju kulturno-

umetnostne vzgoje v regiji in predstaviti ponudbe s 

poudarkom na partnerskem povezovanju in 

sodelovanju na ravni VIZ in kulturnih ustanov, med 

strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, med 

umetniki oziroma delavci kulturnih ustanov.

Aktivnosti na študijskih skupinah: 

- gradnja mreže KUV v regiji in skozi primere 

dobrih praks predstavitev vloge in dela 

koordinatorja KUV v VIZ, kulturni ustanovi in 

lokalni skupnosti (2 šolski uri)

- 	predstavitev novosti na področju KUV (1 šolska 

ura)

- 	delavnice s področja KUV (po skupinah, odvisno 

V letu 2019 so na CPI pripravili priročnik Material + roka = izkušnja, kjer so 

prikazane delavnice , kjer učenci spoznavajo  različne materiale (beton, mavec, 

kamen, kovina, tekstil ... ), njihove lastnosti, uporabo v poklicih, tradicijo 

obdelovanja, oblikovanje ...

Priročnik je namenjen OŠ in ga lahko tudi uporabljajo za namen poklicnega 

usmerjanja. Preko prikazanih materialov se promovira tudi kulturno-umetnostna 

vzgoja. Priročnik je namreč nastal v povezavi s kulturno ustanovo - Centrom 

arhitekture Slovenije.

KUV v poklicnih in 

strokovnih srednjih šolah

716910 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje

Ojsteršek Aleš

32 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Pogodba CPI Osnovna 

naloga JZ

          13.367,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

V registru vneseni podatki o kvalifikacijah. Nacionalna koordinacijska točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij - NCP EQF Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

33 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Pogodba CPI Osnovna 

naloga JZ

          25.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Vneseni podatki v register kvalifikacij. Vnos podatkov v register kvalifikacij 	Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF 

REGISTER 2018-2020

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

34 URAD ZA RAZVOJ IN 

KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Saša 

Ambrožič 

Deleja

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

ZOFVI, Zakon o osnovni 

šoli, Zakon o gimnazijah …

CPI Osnovna 

naloga JZ

52.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

5 - 10 gradiv na leto Država v skladu z zakonom omogoča izdajo učbenikov, delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv za dvojezične šole na narodnostno mešanem območju v Prekmurju 

ter šole z italijanskim učnim jezikom v slovenski Istri.

Nizkonakladni učbeniki 483210 Učbeniki in 

učna tehnologija

Ojsteršek Aleš

35 URAD ZA RAZVOJ IN 

KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Beba 

Adamič 

Tomič

Izobraževanje strokovnih 

delavcev

Navodilo o vodenju 

postopkov priprave, 

posredovanja v sprejem in 

objave javno veljavnih 

izobraževalnih in vzgojnih 

programov

CPI Osnovna 

naloga JZ

            2.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Obravnava posamezne pobude, odgovor nanjo in 

po potrebi priprava ustreznih strokovnih gradiv za 

obravnavo na strokovnem svetu.

V skladu z Navodilom o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in 

objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov je treba obravnavati 

pobude predlagateljev in pripraviti ustrezne strokovna gradiva za obravnavo na 

pristojnem strokovnem svetu. Sredstva so namenjena honorarjem za zunanje 

strokovnjake pri presoji pobud (če pobuda zahteva zunanjo strokovno presojo).

Obravnava pobud za 

uvrstitev študijskega 

programa za pridobitev 

izobrazbe med programe, 

ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ

716910 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje

Ojsteršek Aleš

36 SLUŽBA ZA 

MEDNARODNO 

SODELOVANJE IN EU

Andreja 

Čufer

Mednarodno sodelovanje Predsedovanje RS EU 

(mednarodne obveze in 

dogovori).

CPI Posebna 

naloga JZ

            1.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Konference, seminarji, delavnice, delovna 

srečanja, udeleženci.

V času predsedovanja RS EU bo MIZŠ namenilo dodatna sredstva JZ za izvedbo 

aktivnosti vezanih na predsedovanje.

Predsedovanje svetu EU 190137 

Predsedovanje 

svetu Evropske 

unije

mag. Čufer Andreja

37 KABINET Rosanda 

Lenart

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

CPI Posebna 

naloga JZ

          13.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

delujoče orodje Podpora delovanju portala moja izbira Promocija poklicnega 

izobraževanja

401910 Promocija 

izobraževalne 

dejavnosti

Lenart Rosanda

38 DIREKTORAT ZA 

SREDNJE IN VIŠJE 

ŠOLSTVO TER 

IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH

Ljubica 

Lukan

Kakovost (mednarodne 

raziskave, študije, Eurydice, 

strokovni sveti, posodobitve 

programov, tekmovanja, ...)

Euroskills in sodelovanje na 

mednarodnih tekmovanjih 

na posmaznem poklicnem 

področju.

CPI Posebna 

naloga JZ

          60.000,00 € Center Republike 

Slovenije za 

poklicno 

izobraževanje

Udeležba na tekmovanju Priprava dijakov za mednarodno tekmovanje (predizbori na nacionalni ravni). Tekmovanje Euroskills 667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Černoša Slavica 

Alojzija

Skupaj              231.132,00 € 
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NALOGE, KI NISO PREDMET ZBIRNE TABELE - CPI (so pa del programa dela, finančnega in kadrovskega načrta)

Zap. št. Predlagatelj naloge 

NOE

Predlog 

skrbnika/skrb

nice MIZŠ

Sklop Podlaga za izvedbo

1 URAD ZA RAZVOJ 

IN KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Ana Petelin Trajnostni razvoj Program dela MIZŠ

2 URAD ZA RAZVOJ 

IN KAKOVOST 

IZOBRAŽEVANJA

Borut Čampelj Kakovost (mednarodne raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni sveti, posodobitve programov, 

tekmovanja, ...)

a) Informatizacija izobraževanja

- Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 (januar 2016)

- Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (Evropska komisija; »Digital Education Action Plan«), 2018, 

http://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en oz. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN  

a) Odprti izobraževalni viri:

- Ljubljanski akcijski načrt OER (Ljubljana OER Action plan), UNESCO, 2017 https://www.oercongress.org/woerc-actionplan/ 

- Implementacija OER v Sloveniji (From Committment to action) https://www.oercongress.org/oer-roadmap/ 

-  Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe (priporočila za odprto izobraževanje v Evropi), Evropska 

komisija, 2018:  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107708/jrc107708_jrc_107708_final__going_open_-

_policy_recommendations_on_open_education_in_europe.pdf  

- Policy Approaches to Open Education – Case Studies from 28 EU Member States, Evropska komisija, 2018, 

https://www.openeducationeuropa.eu/en/resource/openedu-framework 

b) digitalne kompetence

- okvir e-kompetentni učitelj (projekt e-šolstvo; http://projekt.sio.si/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/E-solstvo_pot_do_e-

kompet_BILTEN_2012_final_web_pot_do_ekomp.pdf ), rezultati projekta e-šolstvo – povzetek 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9IF3YEDU/1c5163d9-2b03-4b2b-9c6a-fb14408d5b89/PDF , Slovenija 2015

- Digital Skills and Jobs Coalition - Boosting Europe's Digital skills, Evropska komisija, 2016

-  zaključki konference Sofiji v okvir bolgarskega predsedovanja v EU »Educate to create: from digital consumers to digital 

creators«, april 2018, https://educatetocreate2018.bg/sofia-call-for-action/  oz. https://educatetocreate2018.bg/cms/wp-

content/uploads/2018/04/Sofia-Call-for-Action-Digital-Skills-and-Education-3.0.pdf?x28354 

- DigComp 2.0 okvir digitalnih kompetenc za evropskega državljana, 2015 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20competence

%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf 

in DigComp 2.1. okvir digitalnih kompetenc za evropskega državljana, 2017 – prevedeno v slovenščino (glej digitalno bralnico 

ZRSŠ), https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

- DigCompEdu – okvir pedagoških e-kompetenc učitelja, 2016, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz44PRk5zeAhUIZlAKHZF

mAA4QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjrc%2Fen%2Fprintpdf%2F137812&usg=AOvVaw3QTP-

D6ffIJ_XSWxaphPv5  (se prevaja v slovenščino)

- DigCompOrg – e-kompetentni VIZ 

(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf,  2015; orodje Selfie 2018 za 

samoevalvacijo informatizacije šole oz. VZI – preveden v slovenski jezik, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool) 

- orodje TET-SAT za samopreverjanje pedagoških digitalnih kompetenc učiteljev (projekt MENTEP), http://mentep-sat-

runner.eun.org/ (orodje prevedeno v slovenščino; https://www.zrss.si/mentep/ucno-okolje/) 



Vrsta dejavnosti 

javnega zavoda/službe Znesek

Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o 

izvedbi naloge

Kratka obrazložitev  in opis aktivnosti Naziv naloge

Posebna naloga JZ 0,00 € Izvedeni ukrepi po programu dela V pripravi je medresorski ukrep med MOP in MIZŠ za pospešitev prilagoditve VIZ za dosego ciljev 

trajnostnega razvoja. Predvidene so dodatne zaposlitve in finančna sredstva za izvajanje ukrepov. 

Obrazložitev bo dopolnjena po potrditvi programa dela Podnebnega sklada za 2020 in 2021. Akcija je triletna 

z možnostjo podaljšanja. JZ mora biti pozoren na zaveze, ki jih je podal v dokumentu Zahteve gibanja Mladi 

za podnebno pravičnost v zvezi s podnebnimi spremembami. 

Razvojni ukrepi za pospešitev 

doseganja ciljev Podnebnega 

sklada v VIZ

Osnovna naloga JZ 0,00 € Dokazila in kazalniki:

1- celovit nadgrajeni LND posameznega javnega 

zavoda na področju digitalnega izobraževanja, kjer 

so vključeni vsaj elementi na področju odprtih 

izobraževalnih virov, digitalnih kompetenc 

zaposlenih in platforme in sodelovanje; kazalnik je 

nadgrajen LDN.

2- na ravni posameznega ESS projekta: nadgradnja 

načrtovanja projekta in poročanje o izvedenih 

dejavnosti na področju področju digitalnega 

izobraževanja, kjer so vključeni vsaj elementi 

odprtih izobraževalnih virov, digitalnih kompetenc 

zaposlenih in platforme in sodelovanje; kazalnik je 

število nadgrajenih ESS projektov z elementi 

digitalnega izobražeanja.  3 - na ravni 

posameznega zaposlenega: nadgradnja 

načrtovanja in poročanje o dejavnostih 

posameznega zaposlenega na področju področju 

digitalnega izobraževanja, kjer so vključeni vsaj 

elementi odprtih izobraževalnih virov, digitalnih 

kompetenc zaposlenih in platforme in sodelovanje; 

kazalnik je število zaposlenih, ki so nadgradili 

dejavnost na področju digitalnega izobraževanja. 

Nadgradnja dejavnosti javnega zavoda na področju  odprtih izobraževalnih virov, digitalnih kompetenc 

zaposlenih in platforme in sodelovanje. Vzdrževanje razvitih e gradiv. Pri tem se uporabljal dosedanje 

rezultate in strategije oz. drugi strateški dokumenti na ravni Slovenije in Evrope.

Odprti izobraževalni viri in 

informatizacija izobraževanja
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