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1. Osnovni podatki o katalogu:
Naziv organa:
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
(CPI, Ljubljana).
Odgovorna uradna oseba:
mag. Janez Damjan, direktor.
Datum prve objave kataloga:
Maj, 2008
Datum zadnje spremembe:
1. oktober 2020
Katalog je dostopen na
www.cpi.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu Centra Republike Slovenje
za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
A. Organigram in podatki o organizaciji organa
Opis delovnega
CPI na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter na
področja dela
področju kvalifikacijske strukture opravlja naslednje naloge:
organa
 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 in 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,
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 z EOK portalom,
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 z letnim delovnim
načrtom.
Center pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za
šolstvo, Državnim izpitnim centrom, Andragoškim centrom Slovenije ter z
zbornicami in združenji delodajalcev in drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s
poklicnim in strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Notranje
organizacijske enote

Center je organiziran kot javni zavod z naslednjo organizacijsko strukturo:
 Direktor (in namestnik po pooblastilu)
 Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij
 Središče za razvoj poklicnega izobraževanja
 Središče za mednarodno sodelovanje
 Središče Skupne službe in projektna pisarna

Vodstvo

Zakoniti zastopnik: direktor – mag. Janez Damjan
Kolegijski organi – kolegij direktorja
 mag. Janez Damjan, direktor
 Urška Marentič, namestnica direktorja
 Helena Žnidarič
 Barbara Kunčič

Organigram organa

B. Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Vida Navse, poslovna sekretarka, odnosi z javnostmi
Naslov: Kajuhova 32U, Ljubljana
Telefon: 01/ 5864-217
Telefaks: 01/ 5422-045
e-pošta: maja.gubensek@cpi.si
C. Seznam zakonov podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti z delovnega
področja organa
Državni predpisi in
Register predpisov: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)
podzakonski akti
Državni zbor – zakoni in akti: http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/zakoni
Zakonske podlage, ki opredeljujejo naloge Centra RS za poklicno izobraževanje:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 s spremembami);
 Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 01/2007 in
85/2009);
 Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/2015);

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo naloge in projekti:
 Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 37/2010 s
spremembami);
 Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/2015);
 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS,
št. 14/2011);
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
79/2006, 9., 76. člen);
 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 18.
člen);
 Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (2001);
 Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/08 – uradno prečiščeno besedilo);
 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št.
60/2010);
 Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/2008, 9/2009 in 40/2011);
 Pravilnik o zaključnih izpitih (Uradni list RS, št. 56/2008, 50/10 in 23/11);
 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/2004, 83/2005 in 27/2007);
 Pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/2006);
 Zakon o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17).
Predpisi EU
 Pobuda Europass temelji na Odločbi o enotnem okviru Skupnosti za
preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass), objavljeni v
Uradnem listu EU 15. 12. 2004.
 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.
D. Seznam predlogov predpisov
Predlogi
/
E. Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam
Program dela, kadrovski in finančni načrt Centra RS za poklicno izobraževanje.
F. Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov
/
G. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam
Organ ne upravlja z javnimi evidencami.
*op.: organ ima katalog zbirk osebnih podatkov, vendar podatki zbirk niso javni.
Dostopni so le upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam
/

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Seznam vsebinskih
/
sklopov
I.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do
Preko spleta: www.cpi.si
posameznih sklopov Fizični dostop: na sedežu CPI, Kajuhova 32U, Ljubljana, po predhodni najavi.
informacij
4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Cenik za
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo
posredovanje
vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega
informacij javnega
značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) na podlagi 17. člena Uredbe o
značaja
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. št 24/2016).
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam
/

