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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 

EQF AG – European Qualifications Framework Advisory Group 

FN – Finančni načrt 

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 
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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 

NRP – Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije 

OD – osnovna dejavnost 

ON – osnovna naloga 

OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

PIK – predmetni izpitni katalog 

PIU – poklicno izobraževanje in usposabljanje 

PM – poklicna matura 

PN – posebna naloga 

PP – proračunska postavka 

PTI – poklicno tehniško izobraževanje 

PUD – praktično usposabljanje z delom 

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 (CPI) 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 prispevati k rasti kakovosti in privlačnosti 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter posredno 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: 

• direktor (in namestnik po pooblastilu); 

• Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

• Središče za razvoj poklicnega izobraževanja; 

• Središče za mednarodno sodelovanje; 

• Središče skupnih služb in projektne pisarne. 
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Središča pokrivajo delo CPI na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter 

na področju razvoja kvalifikacij in mednarodnega sodelovanja. Njihova naloga je analiziranje stanja, 

razvijanje in predlaganje novih rešitev z izdelavo primerjalnih študij, spremljanje razvoja v tujini in 

uvajanje novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter spodbujanje razvoja. 

 

1. Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij 

Središče opravlja naloge, določene v 3. členu Sklepa o ustanovitvi CPI in 5. členu Statuta CPI, ter 

naloge, določene v 8. členu Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. 

Ključne naloge so: 

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

kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela; 

− razvoj strokovnih in metodoloških podlag za poklicne standarde in sistem nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij (NPK); 

− razvoj poklicnih standardov in katalogov za NPK v sodelovanju s socialnimi partnerji; 

− spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh 

ravneh zahtevnosti; 

− razvijanje in dopolnjevanje metodologij neposrednega in posrednega preverjanja znanja; 

− priprava strokovnih podlag za razvoj sistema NPK ter povezovanja formalnega in neformalnega 

sistema izobraževanja; 

− spremljanje sistema NPK; 

− promoviranje sistema NPK; 

− strokovna in administrativna podpora delovanju področnih odborov za poklicne standarde; 

− vodenje Nacionalnega informacijskega središča poklicnih kvalifikacij (NRP); 

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

− vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte. 

 

2. Središče za razvoj poklicnega izobraževanja 

Središče opravlja naloge, določene v 3. členu Sklepa o ustanovitvi CPI in 5. členu Statuta CPI, ter 

naloge, določene v 29. členu Zakona 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) in 13. členu Zakona o 

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

Ključne naloge so: 

− razvojno-raziskovalno delo in opravljanje strokovnih nalog za pripravo sistemskih ukrepov na 

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− spremljanje in evalvacija posameznih področij poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− razvoj in dopolnjevanje strokovnih, metodoloških in drugih podlag na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja; 

− razvoj oziroma posodobitev programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter programov 

izpopolnjevanja in usposabljanja; 

− opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za strokovna področja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja; 

− svetovanje in vodenje pri uvajanju novosti v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− razvoj in uvajanje inovativnih pristopov v pedagoškem procesu ter sodobnih učnih tehnologij v 

sodelovanju s šolami; 
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− razvoj in spremljanje ocenjevanja in zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

− razvoj in izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja za nadaljnji strokovni razvoj učiteljev 

in drugih izobraževalcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

− vodenje mreže študijskih skupin na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− priprava učnih gradiv, publikacij in drugih informacijskih gradiv; 

− razvoj, spremljanje in evalvacija kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− vodenje nacionalne referenčne točke za kakovost EQAVET; 

− promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− organiziranje tekmovanj v poklicnih spretnostih; 

− opravljanje razvojnega, strokovnega in svetovalnega dela pri uvajanju in izvajanju vajeniške oblike 

izobraževanja v sodelovanju s socialnimi partnerji in strokovnimi institucijami na področju 

izobraževanja in zaposlovanja doma in v tujini; 

− priprava strokovnih mnenj v upravnih postopkih, za inšpekcijski nadzor, za verifikacije 

izobraževalnih in študijskih programov ter pri vrednotenju ustreznosti in priznavanju v tujini 

pridobljene izobrazbe; 

− organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih strokovnih srečanj; 

− vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte. 

 

3. Središče za mednarodno sodelovanje 

Središče opravlja naloge, določene v 3. členu Sklepa o ustanovitvi CPI in 5. členu Statuta CPI, ter 

naloge, določene v 13. členu Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15). 

Ključne naloge so: 

− priprava analiz mednarodnih strokovnih in strateških dokumentov na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja ter posredovanje informacij sodelavcem na CPI; 

− vodenje Nacionalne koordinacijske točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij-Evropskega ogrodja 

kvalifikacij (NKT SOK-EOK); 

− opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag za pripravo sistemskih 

ukrepov na področju ogrodja kvalifikacij; 

− vodenje postopka umeščanja SOK v EOK; 

− vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK; 

− vodenje registra kvalifikacij SOK in povezave z evropskim portalom; 

− strokovna in administrativna podpora delovanju Strokovne komisije NKT EOK; 

− vodenje Nacionalnega centra Europass; 

− vodenje Nacionalne točke ReferNet; 

− sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji; 

− povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih; 

− organiziranje študijskih obiskov predstavnikov EU in drugih držav; 

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

− vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte. 

 

4. Središče skupnih služb in projektne pisarne 

Skupne službe na CPI so zadolžene za izvajanje naslednjih dejavnosti: 

− administrativna podpora zaposlenim in direktorju; 

− finance in računovodstvo; 

− nabava in javna naročila; 
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− splošne in kadrovske zadeve; 

− odnosi z javnostmi; 

− IKT – informacijsko-komunikacijska podpora; 

− založništvo; 

− knjižnica; 

− vzdrževanja stavbe in voznega parka. 

Projektna pisarna opravlja naslednje naloge: 

− pripravo projektov in projektne dokumentacije za nacionalne in mednarodne projekte; 

− izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja; 

− pripravo in nadzor izvajanja projektov Evropske kohezijske politike; 

− pripravo in nadzor izvajanja projektov Erasmus+ ter drugih nacionalnih in mednarodnih 

projektov; 

− opravljanje strokovno-tehnične podpore projektom; 

− pripravo poročil v sodelovanju z vodji projektov; 

− arhiviranje projektne dokumentacije v skladu s pravili in navodili posameznega projekta; 

− organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj v sodelovanju z 

drugimi središči. 
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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 so: 

1. razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem posameznikom, da 

pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem, 

izpopolnjevanjem ali priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno 

in trajnostno rast gospodarstva; 

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 timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcev. 

 

Podlaga za utemeljitev dolgoročnih ciljev CPI so: 

− Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost, ki temelji na evropskem stebru socialnih pravic in uresničuje njegovo prvo načelo, ki 

zadeva pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in 

vseživljenjskega učenja. Poleg tega je tesno povezan z naslednjimi strateškimi dokumenti: 

evropskim zelenim dogovorom, novo digitalno strategijo, novo industrijsko strategijo, novo 

strategijo za mala in srednja podjetja, priporočila za okrepitev jamstva za mlade, novim akcijskim 

načrtom za krožno gospodarstvo in strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. 

 

− Priporočilo Sveta EU o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno 
konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, v katerem je Evropska komisija kot prvi cilj 
postavila zahtevo, naj se PIU hitro prilagaja dinamičnim spremembam na trgu dela s tem, da 
programi PIU ponujajo uravnoteženo kombinacijo poklicnih in tehničnih znanj in spretnosti, 
dobro usklajenih z vsemi gospodarskimi cikli, delovnimi mesti in metodami, ki se nenehno 
spreminjajo, ter ključnimi kompetencami, vključno s trdnimi osnovnimi znanji in spretnostmi, 
digitalnimi, prečnimi, zelenimi in drugimi življenjskimi znanji in spretnostmi, ki dajejo dobro 
podlago za odpornost, vseživljenjsko zaposljivost, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in 
osebni razvoj. 

 

− Osnabrüška deklaracija o poklicnem izobraževanju in usposabljanju je dokument, ki spodbuja 
okrevanje po pandemiji COVID-19 ter prehod k digitalni in zeleni ekonomiji, izboljšanju 
zaposljivosti in konkurenčnosti ter s tem prispeva k nadaljnjemu razvoju inovativnih in v 
prihodnost usmerjenih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Štirje ključni cilji se 
nanašajo na odpornost in odličnost prek kakovostnega, vključujočega in prilagodljivega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja; vzpostavitev nove vseživljenjske kulture nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter digitalizacijo; trajnostno in zeleno usmeritev 
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poklicnega izobraževanja in usposabljanja; evropski prostor izobraževanja in usposabljanja ter 
internacionalizacijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

 

− Mnenje o prihodnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja po letu 2020 poudarja, da bi 
evropski sistemi PIU do leta 2030 morali stremeti k odličnemu in vključujočemu izobraževanju in 
usposabljanju, ki ponujata priložnosti za gospodarsko in socialno kohezijo, podpirata 
konkurenčnost in rast ter pameten, vključujoč in trajnostni razvoj, spodbujata demokratično 
državljanstvo in evropske vrednote ter tako pomagata vsem posameznikom, da razvijejo svoj 
polni potencial v kontinuumu vseživljenjskega učenja. 

 
− Strategija razvoja Slovenije 2030, ki opredeljuje vizijo razvoja Slovenije kot države, ki zagotavlja 

kakovostno življenje za vse. Sledili bomo razvojnemu cilju znanja in spretnosti za kakovostno 
življenje in delo, ki poudarja stalno vseživljenjsko pridobivanje znanj in spretnosti, pri čemer sta 
ključni kakovost in dostopnost, s posebno skrbjo za prikrajšane skupine. Učinkovit in kakovosten 
izobraževalni sistem, katerega namen je priprava posameznika na uspešno delo, kakovostno 
življenje in sodelovanje v družbi, je osnovni pogoj za konkurenčno gospodarstvo in družbeno 
blaginjo. 

 
− Strategija pametne specializacije Republike Slovenije, ki v naslednjem srednjeročnem obdobju 

namenja pozornost krepitvi specifičnih znanj, kompetenc in veščin ter 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 bolj kakovostnih delovnih mest in višje dodane vrednosti, predvsem v 
ukrepu znanja in kompetenc zaposlenih. 

 

− Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri oblikovanju odgovorov na izzive 
zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva v Sloveniji ter daje strateške usmeritve in 
cilje delovanja na štirih področjih: trg dela in izobraževanje; samostojno, zdravo in varno življenje 
vseh generacij; vključenost v družbo in oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem 
obdobju. Pri uresničevanju razvojnih ciljev s področja trga dela in izobraževanja se osredotoča 
na področja, ki bodo zagotovila daljše ostajanje v delovni aktivnosti in učinkovito izkoriščanje 
sposobnosti vseh generacij: zagotavljanje zadostne delovne sile, prilagoditev delovnih mest in 
delovnega časa, medgeneracijski prenos znanja in spodbujanje ustvarjalnosti na delovnem 
mestu, dostop do izobraževanja in usposabljanja, nove možnosti za razvoj delovnih mest. 
Tehnološke in demografske spremembe, ki zahtevajo daljšo delovno aktivnost, povečujejo 
potrebe po vključevanju starejših v vseživljenjsko učenje, stalnem izpopolnjevanju veščin, 
pridobivanju novih znanj ter spodbujanju ustvarjalnosti in podjetnosti. 

 
− Strategija višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030 si 

prizadeva za ohranjanje in nadaljnji razvoj poslanstva višjega strokovnega izobraževanja, ki naj 
predstavlja »fleksibilni del terciarnega izobraževanja, praktično usmerjen študij, sposobnost v 
kratkem času odreagirati na potrebe gospodarstva oz. družbe«. Vizija VSI vsebuje štiri strateške 
cilje, in sicer je treba zagotoviti pogoje za finančno stabilno poslovanje višjih strokovnih šol, 
kakovostno izvajanje izobraževalnih programov, razviti mehanizme za prilagajanje potrebam 
gospodarstva in družbe ter skozi vse to dosegati in ohranjati visoko zaposljivost diplomantov. 
Ključni so kakovostni programi, prilagodljivost, zaposljivost in dolgoročna stabilnost. 

 

− Mehanizem za okrevanje in odpornost (angl. The Recovery and Resilience Facility, RRF) je 
osrednji element ukrepa EU za okrevanje Next Generation EU, ki bo državam članicam v finančno 
pomoč pri odpravljanju gospodarskih in socialnih posledic pandemije COVID-19, hkrati pa bo 
zagotavljal, da se bodo njihova gospodarstva podala v zeleni in digitalni prehod ter tako postala 
bolj trajnostna in odporna. Države članice bodo z njegovo pomočjo obvladovale gospodarske in 
socialne izzive na različnih področjih, kot so družba, zaposlovanje, znanja in spretnosti, 
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izobraževanje, raziskave in inovacije ter zdravje, pa tudi na področjih, povezanih s poslovnim 
okoljem, vključno z javno upravo in finančnim sektorjem. Omenjeni cilji se bodo dosegli z 
izvajanjem naložb in reform na vodilnih področjih, ki med drugim predvidevajo prilagoditev 
izobraževalnih sistemov za podporo digitalnim spretnostim ter izobraževanju in poklicnemu 
usposabljanju za vse starostne skupine. 

 

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

Naložbe za rast in delovna mesta, kjer sledimo večji 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 2021 

Dolgoročni cilj 1: 

Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem posameznikom, da pridobijo 

kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem ali 

priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno rast 

gospodarstva 

 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti vse 

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj in spretnosti 

 

Med ključnimi gradniki Programa znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno 

pravičnost in odpornost je razvoj orodij, ki omogočajo, da lahko vsi vse življenje pridobivajo znanja in 

spretnosti. Prava znanja in spretnosti bodo ljudem pomagala pri kariernem napredovanju in 

uspešnem obvladovanju prehodov med zaposlitvami. Samo z uveljavljanjem resnične kulture 

vseživljenjskega učenja lahko zagotovimo konkurenčno gospodarstvo in kohezivno družbo ter 

uveljavimo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega 

učenja, kot to določa prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic. Pomembni sta tudi 

transparentnost in razumljivost pridobljenih znanj in spretnosti, saj to omogoča lažje prehajanje med 

sfero dela in izobraževanja, pa tudi med zaposlitvami, sektorji in evropskimi državami. 

V okviru CPI delujejo nacionalne koordinacijske točke za evropska orodja transparentnosti: 

Nacionalni center Europass, NKT SOK-EOK, NRP EQAVET. S skupnim sodelovanjem bomo spodbujali 

razširjanje in uporabo pobud EU na nacionalni ravni ter jih tako približali ključnim uporabnikom iz 

različnih ciljnih skupin. CPI je tudi oblikoval partnersko mrežo orodij EU: NKT SOK-EOK, ENIC-NARIC 

center Slovenije, Nacionalni center Europass, Euroguidance Slovenija, NRP EQAVET, predstavnik 

nacionalne ekspertne skupine ECVET, nacionalni korespodent za QF-EHEA, nacionalni predstavnik za 

priznanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj v EQF AG, ter tako spodbuja sinergijo med 

njimi. 

CPI skrbi za razvoj Slovenskega ogrodja kvalifikacij in registra kvalifikacij SOK, ki omogoča vpogled v 

učne izide kvalifikacij ter s tem, ko je del novega portala Europass, tudi primerljivost kvalifikacij med 

državami članicami EU. Novi portal Europass je postal spletno orodje EU, ki bo ljudem pomagalo, da 

bodo učinkovito posredovali svoja znanja in spretnosti in kvalifikacije, ter jih proaktivno usmerjalo k 

možnostim za učenje ali zaposlitev. Ponuja brezplačna orodja in informacije v vseh uradnih jezikih EU 

za upravljanje vseh faz posameznikove poklicne poti in učenja. 

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

razširjanju nacionalnih in evropskih raziskav s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Evropska strategija razvoja gre v luči ozaveščanja o dostopnosti informacij za vse v smer prilagajanja 

orodij za širšo javnost. Na nacionalni ravni bomo ta prizadevanja podprli in povezali orodja EU v smislu 

učinkovitejšega informiranja različnih ciljnih skupin. 
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Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

1. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK osnovna dejavnost 

5. Nacionalni koordinator ReferNet osnovna dejavnost 

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

ESCO 

osnovna naloga 

23. NCP EQF 2018–2020 posebna naloga 

24. NCP EQF 2021–2024 posebna naloga 

25. Nacionalni register kvalifikacij SOK posebna naloga 

26. Nacionalni center Europass posebna naloga 

 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja vseživljenjsko 

učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in na poklicni poti 

 

Priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno 

pravičnost in odpornost usmerjajo države članice k posodabljanju poklicnih kvalifikacij, saj se svet 

dela in spretnosti spreminja. 

Trenutni trendi v razvoju, kot sta avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje in storitev, še naprej 

preoblikujejo trge dela. Poleg tega bo dvojni prehod v bolj digitalno in bolj zeleno gospodarstvo 

zahteval, da se poklicno izobraževanje in usposabljanje prilagodi tako, da bo omogočalo pridobivanje 

veščin, potrebnih za zeleni in digitalni prehod, hkrati pa naj se okrepi še osrednja vloga poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v kontinuumu vseživljenjskega učenja, ki naj bo prehodno in 

pregledno. Oblikovanje fleksibilnega sistema kvalifikacij, ki bo zagotavljal prava znanja za delovno 

mesto, pa temelji na sodelovanju vseh zainteresiranih strani, tj. socialnih partnerjev, civilne družbe 

in zainteresiranih partnerjev iz izobraževanja in usposabljanja za trg dela. CPI bo ta cilj uresničeval z 

razvojem panožnih kvalifikacijskih struktur, ki jih sestavljajo poklicne kvalifikacije, ki temeljijo na 

poklicnih standardih. Oblikovanje kvalifikacijskih struktur in razvoj poklicnih standardov potekata po 

načelu socialnega dialoga, v katerega so sistematično vključeni vsi ključni partnerji na nacionalni 

ravni. Pri prenovi poklicnih standardov in poklicnih kvalifikacij bomo namenili pozornost umeščanju 

znanj in veščin, potrebnih za zeleni in digitalni prehod. 

Povečanje odpornosti posameznikov na trgu dela in krepitev trajnostne konkurenčnosti sta dve od 

temeljnih načel teh priporočil, ki usmerjata države članice k razvoju poklicnih kvalifikacij, ki bodo 

omogočale posameznikom zmanjšanje odvisnosti od pogojev na trgu dela ter izboljšale možnosti za 

uspeh v življenju in na poklicni poti. 

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 v neformalnih usposabljanjih, s formalnimi ali neformalnimi izkušnjami, s priložnostnim 

učenjem in pridobitev javne listine (certifikata), spodbujamo vrednotenje neformalno pridobljenih 

znanj v Sloveniji. 
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Zap. 
št.  

NALOGA Trajanje 

2. Razvoj transparentne kvalifikacijske strukture osnovna dejavnost 

37. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje 
poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–
2022 

ESS MIZŠ 

1. 7. 2016–31. 10. 2022 

 

41. 

42. 

43. 

50. 

51. 

52. 

53. 

Projekti Erasmus+: 

ECOFAR 

IMPROVET 

WellTo 

1POINT 

ALLVIEW 

CHAISE 

RURAL HERITAGE 

 

1. 10. 2018–31. 3. 2021 

1. 11. 2018–31. 1. 2021 

1. 10. 2018–31. 3. 2021 

1. 11. 2020–31. 10. 2022 

1. 11. 2020–31. 10. 2024 

1. 11. 2020–31. 10. 2024 

1. 11. 2020–31. 10. 2022 
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Dolgoročni cilj 2: 

Razvijati kakovostno, vključujoče in razvoju trga dela prilagojeno poklicno in strokovno 

izobraževanje 

 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v sodelovanju s 

šolami in socialnimi partnerji 

 

Program EU za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost izpostavlja pravico 

vsakega posameznika do kakovostnega in vključujočega izobraževanja. Priporočila Sveta EU o 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju pa še zlasti, da mora poklicno in strokovno izobraževanje 

zagotavljati hitro prilagajanje dinamičnim spremembam na trgu dela ter hkrati zagotavljati 

uravnoteženo pridobivanje poklicnih in ključnih kompetenc, vključno z digitalnimi, zelenimi in 

drugimi, ki dajejo dobro podlago za odpornost, vseživljenjsko zaposljivost, socialno vključenost, 

aktivno državljanstvo in osebni razvoj posameznika. V podporo posamezniku za lažje vključevanje na 

trg dela in oblikovanje individualne kariere je treba razviti in implementirati fleksibilne izobraževalne 

programe ter ustrezne didaktične modele in pedagoške strategije poučevanja. 

CPI bo ta cilj uresničeval z razvojem novih oziroma posodobitvijo obstoječih izobraževalnih in 

študijskih programov, ki bodo vsebinsko in izvedbeno prilagojeni potrebam trga dela ter bodo 

zagotavljali uravnoteženo kombinacijo poklicnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc s 

poudarkom na digitalnih, trajnostnih in drugih spretnostih, ki dajejo dobro podlago za zaposljivost, 

vseživljenjsko učenje, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in osebni razvoj. Prav tako z 

razvojem pristopov za kakovostno načrtovanje in izvajanje šolskega (izvedbenega) kurikula, z 

izvajanjem kombiniranega izobraževanja z uporabo digitalnih pristopov in orodij ter z oblikovanjem 

pedagoških modelov v podporo personalizaciji v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posebno 

pozornost bomo namenili ciljem in vsebinam trajnostnega razvoja v VIZ. Intenzivno bomo sodelovali 

s šolami pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju zaključevanja izobraževanja ter še naprej podpirali 

enoten pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature na različnih strokovnih področjih. 

Pri tem se bomo povezovali s socialnimi partnerji, delodajalci in strokovnimi združenji ter jim 

zagotavljali potrebno podporo pri razvoju poklicnega izobraževanja in usklajevanju s trgom dela. 
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Zap. št.  NALOGA Trajanje 

6. Spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja osnovna dejavnost 

7. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s 

šolami in socialnimi partnerji 

osnovna dejavnost 

9. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja osnovna dejavnost 

10. Učbeniki in učna tehnologija osnovna dejavnost 

18. Nizkonakladni učbeniki osnovna naloga 

19. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ 

osnovna dejavnost 

20. Razvoj nalog za oblikovanje tekmovanja iz kriptografije osnovna naloga 

21. Strokovna podpora procesu Posodobitev organizacije 

vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih 

okoljih 

osnovna naloga 

32. Krožne šole posebna naloga 

33. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju posebna naloga 

34. Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju v nazive 

posebna naloga 

 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49.  

Projekti Erasmus+: 

STAIRS 

YIT 

TALENTJOURNEY 

DIGITAL VET 

DITEVET 

WESKILL 

 

1. 2. 2019–31. 1. 2022 

1. 10. 2018–31. 3. 2021 

1. 11. 2019–31. 10. 2021 

1. 9. 2019–31. 8. 2022 

1. 11. 2020–31. 10. 2022 

1. 11. 2020–30. 9. 2023 
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Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

 

Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno 

pravičnost in odpornost (EK, 2020) predpostavlja nadaljnji razvoj skupnega okvira kakovosti PSI 

(EQAVET) in usklajevanje nacionalnih okvirov kakovosti s tem skupnim okvirom. Eden izmed ciljev 

Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja na vseh 

ravneh ter razvijanje znanj in praktičnih spretnosti za izboljšanje zaposljivosti posameznika. 

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, zlasti pri samoevalvaciji. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

12. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

osnovna dejavnost 

27. EQAVET – NRP 2019–2021 posebna naloga 

28. EQAVET – NRP 2021–2023 posebna naloga 
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Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 

Prizadevanja, da poklicno izobraževanje in usposabljanje postane privlačna izbira za mlade, je eden 

pomembnejših tematskih ciljev EU, ki jih je treba upoštevati in uresničevati tudi na nacionalni ravni. 

V priporočilih Evropske komisije je poudarjen pomen privlačnosti poklicnega in odličnosti poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, ki ju lahko izboljšamo tudi s promocijo. Tekmovanja v poklicnih 

spretnostih EuroSkills prepoznava kot enega od pomembnih instrumentov za povečevanje 

privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

CPI bo ta cilj uresničeval z aktivnostmi, s katerimi bomo poskrbeli, da informacije o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju ter o možnostih, ki jih ponuja, pridejo do učencev in njihovih staršev. V ta 

namen bomo zagotavljali delovanje spletnega portala www.mojaizbira.si kot ključne referenčne 

točke za pridobivanje informacij o šolah, programih in poklicih. Podpirali bomo tekmovanja in 

strokovna srečanja dijakov in učiteljev poklicnih in strokovnih šol. Zagotavljali bomo članstvo 

Slovenije v WorldSkills Europe in 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 

11. Tekmovanja in strokovna srečanja v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju 

osnovna dejavnost 

29. Kulturni bazar posebna naloga 

30. Promocija PSI posebna naloga 

31. Tekmovanje EuroSkills posebna naloga 

38. Promocija poklicnega izobraževanja ESS MIZŠ 

1. 8. 2016–28. 2. 2021 

39. Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021–2022  Predvideno od 1. 3. 2021 
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Dolgoročni cilj 3: 

Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje izvajalcev poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

 

Kratkoročni cilj 3.1: Razvijati izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno in inovativno 

načrtovanje in izvajanje pedagoškega procesa 

 

Sledili bomo 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. 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, 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, mreže študijskih skupin ter v okviru 

programa ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022«. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

13. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev osnovna dejavnost 

16. Študijske skupine osnovna naloga 

40. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v 

obdobju 2018–2022 

ESS MIZŠ 

1. 10. 2018–31. 8. 2022 
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Dolgoročni cilj 4: 

Razvijati praktično usposabljanje z delom v sodelovanju s socialnimi partnerji 

 

Kratkoročni cilj 4.1: Izboljšati kakovost različnih oblik praktičnega usposabljanja z delom v 

sodelovanju s socialnimi partnerji 
 

Cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotavljati kakovost in učinkovitost izobraževanja na vseh 

ravneh ter razvijati znanja in praktične spretnosti za izboljšanje zaposljivosti posameznika. Na 

evropski ravni je pozornost na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja še naprej 

namenjena povezovanju izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanju neskladij med 

kompetencami diplomantov in potrebami trga dela. S krepitvijo oziroma uvedbo vajeništva in 

strukturiranega praktičnega usposabljanja na delovnem mestu se oblikuje ponudba delovnih mest 

ter s tem povezanega izobraževanja in usposabljanja. 

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

delodajalcem pomagale pri kakovostnem načrtovanju in izpeljavi posameznih faz procesa 

praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Pozornost bo namenjena umeščanju kataloga praktičnega 

usposabljanja v programe SPI, ki se izvajajo v šolski obliki izobraževanja. Na podlagi poskusne izvedbe 

dveh novih modelov SPI, vajeništva in modela individualizacije ter izvedenih evalvacij bodo 

oblikovane usmeritve za izvajanje obeh modelov. 

 

Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

8. Praktično usposabljanje z delom osnovna dejavnost 

36. Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 ESS MIZŠ 

1. 11. 2016–31. 10. 2021 
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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 

 

V delovnem dokumentu Komisije o evalvaciji Priporočil (Council Recommendation) o vrednotenju in 

priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012 (julij 2020) se vrednotenje 

neformalnega učenja umešča med pomembne aktivnosti, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev, 

zastavljenih v strategiji Evropa 2020, saj omogoča boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja po 

spretnostih in znanjih, podpira mobilnost med sektorji in državami ter zmanjšuje socialno 

izključenost. 

Priporočila iz leta 2012 so pozvala 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, povezan s SOK. Namen umeščanja rezultatov vrednotenja v nacionalna 

ogrodja je bil predvsem zagotoviti primerljivost in prenosljivost rezultatov vrednotenja med 

državami, sektorji ali izobraževalnimi sistemi. 

V Sloveniji sta se uveljavili predvsem dve zakonsko urejeni poti oziroma dva temeljna namena 

priznavanja neformalno pridobljenega znanja, in sicer za nadaljnje vključevanje v formalno 

izobraževanje (nadaljevanje prekinjenega izobraževanja ali nadaljevanje na višji stopnji, sprememba 

smeri izobraževanja idr.) in za priznavanje poklicne usposobljenosti (sistem nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij) na trgu dela. 

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

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

priznavanje kvalifikacije ter mobilnost študentov in delovne sile. 

V okviru pristojnosti CPI potekajo aktivnosti, ki spodbujajo in večajo prepoznavnost sistema NPK med 

uporabniki sistema, podjetji in kandidati, z rednimi spremljavami sistema NPK pridobivamo 

informacije o postopkih, o uporabnosti orodij, obrazcev, katalogov za NPK, ki jih uporabljamo za 

uvajanje sprememb v sistemu in zagotavljanje kakovosti v sistemu. Med temeljnimi načini za 

vzpostavljanje zaupanja v sistem in listine je zagotavljanje kakovosti v postopkih preverjanja in 

potrjevanja, ki se izvajajo v sistemu NPK. Prvi pogoj zagotavljanja kakovosti so ustrezne podlage za 

postopke preverjanja in potrjevanja NPK. Naslednja pomembna pogoja sta standardizirano in 

kakovostno izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja NPK ter pravica kandidatov do ugovora na 

izvedene postopke preverjanja in potrjevanja NPK. Kakovost zagotavljajo tudi pristojne institucije, ki 

skrbijo za spremljanje in nadzor postopkov preverjanja in potrjevanja NPK. Vsi ti vidiki zagotavljanja 

kakovosti prispevajo k verodostojnosti sistema in s tem k ustvarjanju zaupanja vseh ključnih akterjev, 

ki v njem prepoznavajo svoj interes. 
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Zap. 

št.  

NALOGA Trajanje 

3. Implementacija sistema NPK osnovna dejavnost 

4. Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj osnovna dejavnost 

35. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na 

trg dela 

ESS MDDSZ 

1. 11. 2016–31. 10. 2022 
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Dolgoročni cilj 6: 

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

svojo vlogo na timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcev 

 

Kratkoročni cilj 6.1: Razvijati organizacijo dela v središčih in sodelovanje med njim tako, da bo 

ustrezalo potrebam in pričakovanjem partnerjev in ustanoviteljev 

 

Zavod je v letu 2020 je prilagodil notranjo organiziranost skladno s spremenjenimi pogoji na trgu dela 

in izobraževalnega sistema oziroma potrebami šol in drugih deležnikov. V okviru strokovnih delovnih 

skupin ter v dialogu z ustanovitelji, partnerji in strokovnim svetom bomo razvijali standardne 

postopke za proces dela v skupinah in za sodelovanje med njimi. 

 

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 bomo okrepili usposabljanja zaposlenih na digitalnem in 

komunikacijskem področju, spodbujali druge oblike kariernega izobraževanja in še naprej razvijali 

kulturo kakovosti znotraj organizacije. Vodje središč in/ali koordinatorji kakovosti bodo analizirali 

obstoječe delovne procese, dobre prakse in kritične točke za stalne izboljšave. Vzpostavili bomo 

intenzivnejši dialog s partnerji ter posneli njihova glavna pričakovanja in prednostne naloge. Na tej 

podlagi bomo v letu 2021 pristopili k oblikovanju ključnih kriterijev kakovosti in kazalnikov za 

merjenje uspešnosti pri razvoju kakovosti. 

 

Kratkoročni cilj 6.3: Izboljšati informacijsko podporo in oblikovati temeljne baze podatkov 

 

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

predvsem na področju vodenja projektov in financ. Nadaljevali bomo analizo potreb s pomočjo 

zunanjih strokovnjakov, na podlagi katere smo začrtali temeljne usmeritve in naloge za izboljšanje 

informacijske podpore. Razvili bomo bazo podatkov naših partnerjev in vseh deležnikov, ki bo 

omogočala boljšo komunikacijo ter dolgoročno tudi vzpostavitev sistema za upravljanje odnosov s 

šolami, učitelji, mentorji, delodajalci in drugimi deležniki. 

 

Kratkoročni cilj 6.4: Povečati ugled zavoda ter poklicnega in strokovnega izobraževanja v strokovni 

in širši javnosti 

 

Jeseni leta 2021 načrtujemo obeleženje 25. obletnice ustanovitve zavoda, ki je nismo uspeli izpeljati 

v letu 2020, s strokovnim dogodkom in slovesnostjo. Priprave na ta dogodek bodo začele potekati po 

oziroma v primeru sprostitve ukrepov za omejevanje širjenja COVID-19. Vsekakor bomo okrepili 

komuniciranje prek medijev ter izboljšali promocijo strokovnega dela, dosedanjih uspehov in načrtov 

za razvoj. 

 

 

 

  



 

25 
 

 

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: 

 

− CPI 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 CPI 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 ter 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 in 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 in 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 in 182/20); 

− 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: 

− Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost, Evropska komisija, 1. 7. 2020; 

− Priporočilo Sveta z dne 24. novembra 2020 o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) 

za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost; 

− Osnabrüška deklaracija o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 30. 11. 2020; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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− Mnenje o prihodnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja po letu 2020, Svetovalni 

odbor za PIU, 3. 12. 2018; 

− Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko 

učenje; 

− 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 Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega 

učenja; 

− Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje; 

− Priporočila za evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja – EQAVET. 

 

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 2030, Ljubljana, december 2017; 

− Slovenska strategija pametne specializacije, Ljubljana, december 2017; 

− Strategija dolgožive družbe, Ljubljana, julij 2017; 

− Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030, 

Vlada RS, 23. 7. 2020; 

− 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 2021 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. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s šolami in 

socialnimi partnerji 

MIZŠ – PP 687210 

8. Praktično usposabljanje z delom MIZŠ – PP 687210 

9. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja MIZŠ – PP 687210 

10. Učbeniki in učna tehnologija MIZŠ – PP 687210 

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

12. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti PSI  MIZŠ – PP 687210 

13. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev MIZŠ – PP 687210 

14. Mednarodno sodelovanje MDDSZ – PP 5511 

MIZŠ – PP 687210 

15. Skupne službe MIZŠ – PP 687210 

MDDSZ – PP 5511 
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1. NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA SOK-EOK 

 

FN CPI 2021 MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 
strukture 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 
posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 
izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 
neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 
rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti 
vse življenje ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih 
znanj in spretnosti 

Opis naloge: 
CPI je bil v skladu z Zakonom o Slovenskem ogrodju kvalifikacij imenovan za NKT SOK-EOK. ZSOK v 
13. členu določa naloge NKT SOK-EOK, ki se nanašajo na 4 vsebinske sklope, v okviru katerih bomo 
vodili aktivnosti: 
1. Razvoj in implementacija SOK 
V okviru te aktivnosti bomo zagotavljali strokovno podporo in koordinirali dela vključenih 
deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK. Z nacionalnimi deležniki bomo 
zagotavljali implementacijo in diseminacijo SOK in EOK na nacionalni ravni. Izvajali bomo 
promocijske aktivnosti SOK in EOK, med drugim z vsebinsko posodobitvijo strukture portala SOK. 
Opravljali bomo naloge, ki jih NKT SOK-EOK podeljuje Zakon o SOK in so namenjene različnim 
ciljnim skupinam. 
2. Portal SOK in register kvalifikacij SOK 
Vzdrževali in posodabljali bomo register kvalifikacij SOK ter nadaljevali njegovo povezovanje s 
spletno platformo Europass in nacionalnimi bazami podatkov. Spremljali bomo priprave zaključnih 
poročil drugih držav. 
3. Dodatne kvalifikacije 
Na podlagi opravljene spremljave sistema dodatnih kvalifikacij bomo pripravili Strokovne podlage 
za nadaljnji razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in predlog sistemskih sprememb na področju 
umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK, ki bodo prispevale k izboljšanju postopkov umeščanja 
dodatnih kvalifikacij v SOK. NKT SOK-EOK bo zagotavljala strokovno in administrativno podporo 
delovanju Strokovne komisije NKT SOK-EOK ter vodila postopke umeščanja dodatnih kvalifikacij v 
SOK. Izvajali bomo tudi promocijo sistema dodatnih kvalifikacij. 
4. Sodelovanje v mreži NKT EOK 
Sodelovali bomo na srečanjih z Evropsko komisijo in NKT EOK ter tako prispevali k implementaciji 
in diseminaciji pobude EOK in SOK v Sloveniji in EU. Organizirali bomo tradicionalna srečanja 
skupine evropskih orodij transparentnosti in sodelovali na srečanjih predstavnikov mrež Evropske 
komisije. 
5. Pilotno mapiranje ESCO kvalifikacij s spretnostmi ESCO 
V okviru projekta ESCO pilotno mapiranje kvalifikacij s spretnostmi ESCO bomo izvajali 2. fazo 
pilotnega mapiranja kvalifikacij iz registra SOK s spretnostmi ESCO. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj in implementacija SOK Pripravljeno strokovno gradivo na podlagi 

spremljave SOK 

Portal SOK in register kvalifikacij SOK  Delujoč register kvalifikacij SOK in portal SOK 

Dodatne kvalifikacije  Pripravljene Strokovne podlage za nadaljnji 

razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in predlog 

sistemskih sprememb na področju umeščanja 

dodatnih kvalifikacij v SOK 
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Sodelovanje v mreži nacionalnih 
koordinacijskih točk za EOK 

Organizacija in izvedba 2 srečanj skupine 

evropskih orodij transparentnosti 

ESCO pilotno mapiranje kvalifikacij z ESCO 
spretnostmi 

Izvedena povezava testne baze kvalifikacij SOK s 
spretnostmi ESCO v prenovljenem orodju 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 
MDDSZ, MIZŠ, ministrstva, zbornice, sindikati, NAKVIS, ZRSZ. 
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2. RAZVOJ TRANSPARENTNE KVALIFIKACIJSKE STRUKTURE 

 

FN CPI 2021, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

Opis naloge: 
Načelo socialnega partnerstva v poklicnem in strokovnem izobraževanju pomeni, da se v dialogu 
med delodajalci, delojemalci in ministrstvi usklajujejo interesi pri načrtovanju poklicnih kvalifikacij 
in izvajanju poklicnega izobraževanja, ki se v praksi udejanja tudi prek delovanja področnih 
odborov. CPI organizira delo ter daje strokovno in administrativno pomoč 10 področnim odborom 
za poklicne standarde, ki jih je imenoval minister, pristojen za delo. 
CPI svetuje tudi pri pripravi pobud za poklicne standarde ter 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. V okviru te aktivnosti pripravlja tudi revizijo obstoječih poklicnih standardov in 
katalogov za NPK, ki jo CPI opravlja vsaj na 5 let ali prej, če se pokaže interes. Revizije poklicnih 
standardov se izvajajo tako, da se smiselno zajamejo vsi poklicni standardi, ki predstavljajo 
kvalifikacijsko strukturo posameznega strokovnega področja. 
Prav tako pripravlja in pošilja predloge poklicnih standardov in katalogov ter 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. 
Z razvojem in spreminjanjem sveta dela, znanj in spretnosti se morajo osveževati tudi 
metodološke podlage za razvoj poklicnih standardov. Trg dela še naprej preoblikujejo stalne 
spremembe, kot sta avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje in storitev. Zaradi prehoda na bolj 
digitalno in bolj zeleno gospodarstvo bo treba bolj sistematično ter poklicno specifično vključevati 
znanja in spretnosti v nove in revidirane poklicne standarde. 
S tem namenom bomo letos začeli evalvacijo metodologije za pripravo poklicnih standardov ter 

metodologije za pripravo katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki sta bili potrjeni 

leta 2002. Aktivnost prenove obeh metodologij bo trajala 2 leti. V prvem letu bomo z evalvacijo 

pridobili analitične podatke, kako različne skupine deležnikov (ciljne skupine) ocenjujejo namen, 

uporabnost in pomembnost poklicnega standarda ter kakšno je njihovo razumevanje tega, ter 

aktualnost in uporabnost posameznih elementov kataloga za NPK. Na podlagi pridobljenih 

podatkov bomo pripravili strokovne usmeritve za prenovo obeh metodologij. 

CPI vodi vzdrževanje NRP, skrbi za njegovo nemoteno delovanje in posodablja informacije na 
spletni strani www.nrpslo.org. Za nemoteno delovanje NRP je treba redno vzdrževati vsebino 
same spletne strani in tudi vse informacije v bazah, ki tvorijo vsebino portala. Da vse to nemoteno 
deluje, so del nujno potrebnega dela skrb za posodabljanje funkcionalnosti, odpravljanje napak in 
testiranje delovanja. 
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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 

Prenova strokovnih podlag za razvoj poklicnih 

standardov ter katalogov standardov strokovnih 

znanj in spretnosti 

Predlog strokovnih usmeritev za prenovo 

metodologij za poklicne standarde ter 

kataloge standardov strokovnih znanj in 

spretnosti 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

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

 

FN CPI 2021, 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: 
Kakovost v sistemu NPK se zgotavlja na ravni sistema, na ravni ustanov, ki delujejo v sistemu, ter 
na ravni posameznih strokovnjakov, ki opravljajo različne vloge v postopkih potrjevanja in 
preverjanja znanja in svetovanja. V sistemu NPK se upoštevajo in priznavajo znanja, spretnosti in 
kompetence ne glede na načine in učna okolja, v katerih so bile pridobljene. Zaradi tega je 
bistveno, da obstaja zaupanje v sistem, ki omogoča priznavanje tako pridobljenih znanj, spretnosti 
in kompetenc, ter zaupanje v verodostojnost podeljenih certifikatov o NPK. 
Med temeljnimi načini za vzpostavljanje takega zaupanja je zagotavljanje kakovosti v postopkih 
preverjanja in potrjevanja, ki se izvajajo v sistemu NPK. Prvi pogoj zagotavljanja kakovosti so 
ustrezne podlage za postopke preverjanja in potrjevanja NPK. Naslednja pomembna pogoja sta 
standardizirano in kakovostno izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja NPK ter pravica 
kandidatov do ugovora na izvedene postopke preverjanja in potrjevanja NPK. Kakovost 
zagotavljajo tudi pristojne ustanove, ki skrbijo za spremljanje in nadzor postopkov preverjanja in 
potrjevanja NPK. Vsi ti vidiki zagotavljanja kakovosti prispevajo k verodostojnosti sistema in s tem 
k ustvarjanju zaupanja vseh ključnih akterjev, ki v njem prepoznavajo svoj interes. 
Naloge CPI na področju zagotavljanja kakovosti sistema NPK so usposabljanje in spremljanje 
svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, izvajanje spremljav v sistemu NPK na 
različnih ravneh in na različnih vsebinskih področjih, spremljanje uporabe ter stalno posodabljanje 
osebne zbirne mape in obrazcev za delo svetovalcev in članov komisije, objavljanje teh na spletni 
strani NRP; sodelovanje na začetnem in vseh nadaljnjih usposabljanjih za člane komisije, 
sodelovanje pri pregledih materialnih pogojev izvajalcev preverjanja in potrjevanja NPK in v 
komisiji za ugovore ter sodelovanje pri stalnem in sprotnem usklajevanju med ustanovami, ki 
oblikujejo in implementirajo sistem NPK. 
Zagotavljanje kakovosti v sistemu NPK je med pomembnimi evropskimi prednostnimi nalogami, 
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 raziskavo 
zajeti izvajalci, svetovalci in člani komisij ter tudi posamezniki, ki so pridobili NPK. Evalvacije smo 
nadaljevali s spremljanjem uporabnosti in učinkovitosti osebne zbirne mape, zlasti kriterijev, ki jih 
komisije uporabljajo za ocenjevanje posameznih dokazil, in sicer z izvedbo poglobljenih intervjujev, 
ki jo bomo nadaljevali še letos z izvajanjem fokusnih skupin in delavnic, na katerih bomo testirali 
uporabnost prenovljenih navodil za vrednotenje osebne zbirne mape. 
Zaradi omejitev dela izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja, uvedenih v letu 2020 zaradi 
COVID-19, je letos naloga CPI in Državnega izpitnega centra, da preverita možnosti izvajanja 
pregledov osebnih zbirnih map in neposrednega preverjanja na daljavo ter ocenita dodatne 
stroške, ki bi pri tem nastali. Na podlagi ugotovitev bodo pripravljene strokovne podlage za 
izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja NPK na daljavo. 
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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 dejavno udeležujemo zaposlitvenih in 
kariernih sejmov ter izvajamo predstavitve certifikatnega sistema pri socialnih partnerjih in drugih 
zainteresiranih javnostih. Vsem uporabnikom je na voljo tudi spletna stran www.npk.si, ki ponuja 
osnovne informacije o sistemu NPK in primere dobrih praks uporabe sistema NPK (kandidatov in 
podjetij). 
Povezujemo se tudi z deležniki, ki v sistemu NPK delujejo bodisi kot izvajalci bodisi kot uporabniki 
sistema, kot so organizacije za izobraževanje odraslih (ljudske univerze ipd.), večji izvajalci 
postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK, Zavod RS za zaposlovanje ipd. Ti delujejo v lokalnem 
okolju in v stiku s podjetji lahko zaznajo tudi potrebe po certifikatih NPK. Naše sodelovanje s temi 
deležniki lahko poveča povpraševanje po že obstoječih NPK ali spodbuja nastanek pobud za nove 
NPK. S sodelovanjem z omenjenimi deležniki želimo promocijo, usmerjeno večinoma v širjenje 
informacij o certifikatnem sistemu med podjetji in posamezniki, razširiti še na promocijo za 
pripravo novih pobud oziroma na identifikacijo in animacijo novih pobudnikov. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Zagotavljanje kakovosti postopkov preverjanja 
in potrjevanja NPK 

- 1 usposabljanje svetovalcev za NPK; 

- 2 predavanji na 3 izvedbah osnovnega 

usposabljanja, ki jih razpisuje ACS; 

- izvedba 3 rokov preverjanj članov komisij in 

svetovalcev za vsako izvedeno 

usposabljanje; 

- 1 predavanje na vseh delavnicah za člane 

komisij in svetovalce, ki jih razpisuje RIC; 

- aktualna osebna zbirna mapa, objavljena 

na spletni strani NRP; 

- 1 fokusna skupina s člani komisije; 

- 1 delavnica za člane komisije (uporaba 

novih navodil); 

- strokovne podlage za izvajanje postopkov 

preverjanja in potrjevanja NPK na daljavo 

Promocija sistema NPK - Sistem, predstavljen 300 predstavnikom 

socialnih partnerjev in posameznikom; 

- delujoče in ažurirano spletno mesto npk.si 

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

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

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

 

FN CPI 2021, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

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

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 okviru aktivnosti Evropske komisije je potekala evalvacija Priporočil o vrednotenju neformalnega 
in priložnostnega učenja iz leta 2012. Naloga EQF Advisory Group v letih 2020–21 je identificirati 
možnosti za podporo uresničevanju teh priporočil iz leta 2012. EQF AG bo delo organiziral na 4 
širokih tematskih področjih: 
1. potrditev v nacionalnih strategijah spretnosti (integrirani pristop); 
2. uresničevanje vrednotenja za posameznike; 
3. razvoj kakovostnih metodologij za vrednotenje; 
4. raziskovanje dopolnilnih poti do certificiranja. 
Vsako tematsko področje bo podrobno raziskano in obdelano v sodelovanju članov EQF AG in 
strokovnjakov v državah članicah.  
Slovenija je v letu 2020 na EQF AG predstavila Poročilo o vrednotenju neformalnega in 
priložnostnega učenja. V letu 2021 se načrtuje vključevanje informacij o vrednotenju 
neformalnega in priložnostnega učenja v portal Europass. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Informacije o vrednotenju na portalu Europass Vključene informacije 

Sodelovanje pri pripravi strateških in 

usmerjevalnih dokumentov za ministrstva 

Pripravljeni dokumenti glede na potrebe 

ministrstev 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Barbara Kunčič Krapež, Špela Pogačnik Nose; 

MIZŠ, MDDSZ, ACS. 
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5. NACIONALNI KOORDINATOR REFERNET 

 

FN CPI 2021, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 
strukture in sredstva CEDEFOP 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 
posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 
izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi s 
priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno 
in trajnostno rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti 
vse življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih 
znanj in spretnosti 

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, ki vodi aktivnosti ReferNet v svoji 
državi, vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja CPI. Naloge in aktivnosti ReferNet se 
izvajajo v dogovoru s CEDEFOP.  
1. Poročanje o državnih ukrepih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
Pripravili bomo pregled državnih ukrepov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
t. i. National Policy Report. Na podlagi tega CEDEFOP pripravi pregled napredka Slovenije proti 
skupnim evropskim ciljem. 
CEDEFOP pripravlja bazo podatkov, ki bo zagotavljala vpogled v razvoj nacionalne politike na 
področju poklicnega izobraževanja in njihovo implementacijo. V skladu s to nalogo bomo izpolnili 
vprašalnik in tudi povabili k sodelovanju 5 do 7 deležnikov ter jim ponujali strokovno podporo. 
2. Aktivnosti, povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU 2021 
Kot država predsedujoča Evropski uniji bomo v sodelovanju s strokovnjaki CEDEFOP pripravili 
obsežen opis sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.  
Prav tako bomo pripravili tudi pobudo s kratkim opisom poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
v Sloveniji. 
3. Priprava novic in tematskih člankov  
Pripravili bomo tudi novice o novostih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 
Sloveniji, ki jih bo CEDEFOP objavil na svoji spletni strani. 
Za namene raziskave o podpori učiteljem in mentorjem bomo zbirali informacije ter pripravili 
poročilo o nacionalnem sistemskem izobraževanju učiteljev in mentorjev. 
4. Promocija in vzdrževanje spletne strani 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Poročanje o državnih ukrepih na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 

- National Policy Report; 

- izpolnjen vprašalnik 

Aktivnosti, povezane s predsedovanjem Slovenije EU 
2021 
 

- VET in Slovenia; 

- Spotlight on VET 

Priprava novic in tematskih člankov  - 3 novice; 

- 1 tematski članek 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: Metka Šlander, svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 
MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, ZRSZ, CMEPIUS, ACS, UMAR. 
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6. SPREMLJANJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

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

uniji in tudi v Sloveniji. Globalizacija, digitalizacija, staranje prebivalstva, migracije, zelena 

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

V letu 2020 smo pripravili analizo strateških in razvojnih dokumentov na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ter opredelili prednostna področja in možne modele nadaljnjega 

razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. 

V letu 2021 bomo nadaljevali raziskavo, organizirali panelne diskusije z glavnimi deležniki in 

pripravili poročilo s predlogi za vključitev v razvojno delo.  

Pandemija COVID-19 je močno zaznamovala področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (in 

širše). Šole morajo izvajati izobraževalni proces na daljavo ali v kombinirani obliki, izvajanje PUD 

poteka s prilagoditvami. V letu 2021 bomo zato izvedli evalvacijo o tem, kako šole izvajajo 

pedagoški proces, delodajalci pa PUD v novih okoliščinah. Identificirali bomo, katere rešitve so se 

izkazale kot dobre, in izzive, ki jih je še treba rešiti. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Raziskava o prednostnih področjih nadaljnjega 

razvoja poklicnega izobraževanja 

Poročilo o rezultatih raziskave 

Evalvacija izvajanja izobraževalnega procesa na 

daljavo oziroma v kombinirani obliki z namenom 

identifikacije rešitev šol in izzivov ter priprave 

predlogov rešitev 

Izdelano evalvacijsko poročilo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, ZRSS, GZS, OZS. 
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7. RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA KURIKULA V SODELOVANJU S ŠOLAMI IN 

SOCIALNIMI PARTNERJI 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

V letu 2021 bomo pri razvoju kurikula sledili nacionalnim in evropskim usmeritvam ter 

prednostnim nalogam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, usmerjenim v 

pripravo posameznika na uspešno delo, kakovostno življenje in sodelovanje v družbi, kar je osnovni 

pogoj za konkurenčno gospodarstvo in družbeno blaginjo. 

Pri pripravi novih oziroma prenovljenih izobraževalnih in študijskih programov bomo skrbeli za to, 

da bodo programi vsebinsko in izvedbeno prilagojeni potrebam trga dela ter bodo zagotavljali 

uravnoteženo kombinacijo poklicnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc s poudarkom na 

digitalnih, trajnostnih in drugih spretnostih, ki dajejo dobro podlago za zaposljivost, vseživljenjsko 

učenje, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in osebni razvoj.  

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 s poudarkom na kombiniranem izvajanju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. 

Nadaljevali bomo aktivnosti v podporo enotnemu pisnemu izpitu iz 2. predmeta poklicne mature 

na strokovnih področjih, za katere so imenovane državne izpitne komisije, in tudi na drugih. Po 

potrebi bomo posodobili izpitne kataloge za ZI in PM. 

Opravljali bomo podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Sodelovali bomo s šolami, njihovimi vodstvi in učitelji 

ter jih podpirali in jim svetovali pri uvajanju novosti in razvojnih rešitev, kot so kombinirano 

izobraževanje, vajeniška oblika izobraževanja, individualizacija itd. Šolske kolektive bomo podpirali 

tudi pri uvajanju fleksibilnejših oblik izobraževanja in novih didaktičnih pristopov. V letu 2021 

bomo nadaljevali analizo 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 ter v sodelovanju z njimi razvijali vajeniško in 

nadgrajeno šolsko obliko programov srednjega poklicnega izobraževanja in jim zagotavljali 

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

v upravnih postopkih verifikacije izobraževalnih programov ter pri vrednotenju ustreznosti in 

priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj in priprava izobraževalnih in študijskih 

programov v sodelovanju s socialnimi partnerji 

Razvitih 6 programov 
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Razvoj okvira za analizo ciljev strokovnih modulov, 

izvedba analize modulov na izbranih strokovnih 

področjih in razvoj primerov kombiniranega izvajanja 

učnega sklopa v sodelovanju s šolami 

Izdelanih 10 primerov kombiniranega 

izvajanja učnega sklopa 

Implementacija razvojnih rešitev in svetovanje šolam, 

ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju šolskih 

kurikulov ter izvedbi učnega procesa v različnih oblikah 

izobraževanja, šolski in vajeniški 

Izvedenih 5 usposabljanj za kakovostno 

načrtovanje in izvajanje kurikula  

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 razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

združenja delodajalcev, delodajalci. 
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8. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 4: Razvijati praktično usposabljanje z delom v sodelovanju s socialnimi 

partnerji 

Kratkoročni cilj 4.1: Izboljšati kakovost različnih oblik praktičnega usposabljanja z delom v 

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

delom kot enega ključnih elementov za zagotavljanje poklicne usposobljenosti diplomantov 

poklicnih in strokovnih šol. Posebno pozornost bomo namenili kakovostnemu dialogu med šolami 

in delodajalci, transparentnemu načrtovanju izvajanja PUD (jasno zapisani operativni učni cilji pred 

napotitvijo dijakov na PUD), spremljavi dijakov na PUD in evalvaciji izvedenega PUD.  

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

(organizatorji PUD, mentorji, zbornice) ter usposabljanja za umeščanje kataloga praktičnega 

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

izobraževanja. 

Posodobili bomo priporočila za mentorje, delodajalce in dijake ter izvajali aktivnosti za postopno 

digitalizacijo dokumentacije, povezane s PUD. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvajanje strokovnih srečanj in usposabljanj izvajalcev 

praktičnega usposabljanja z delom 

Izvedeni 2 strokovni srečanji 

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

Izvedeno usposabljanje na 
4 strokovnih področjih 

Posodobitev priporočil za načrtovanje, izvajanje in 
vrednotenje PUD 

Posodobljena priporočila 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Boris Klančnik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

CPI 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 po potrebi dopolnjujemo in s tem prispevamo k dvigu 

kakovosti podlag za izvedbo izpitov. Sodelujemo z državno komisijo za zaključni izpit in poklicno 

maturo ter opravljamo določene naloge za njune potrebe.  

Za ohranjanje oziroma dvig kakovosti izpitov na zaključnem izpitu in pri četrtem predmetu poklicne 

mature bomo še naprej skrbeli za kakovostno usposabljanje učiteljev, mentorjev in vseh vključenih 

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

V izobraževalnih programih (12), kjer se izvaja eksterni pisni izpit iz drugega predmeta poklicne 

mature, bomo skrbeli za izobraževanje učiteljev za pripravo dijakov na poklicno maturo, 

ocenjevanje izpitnih pol in analizo rezultatov poklicne mature ter opravljali povezovalno vlogo med 

DPK PM in učitelji modulov maturitetnega predmeta.  

V izobraževalnih programih, kjer poteka priprava nalog za drugi predmet poklicne mature na ravni 

šole, bomo pripravili in izvedli usposabljanja za kakovostno pripravo različnih izpitnih gradiv (pisni 

izpit, ustni izpit, izdelek oziroma storitev in zagovor) ob zaključku izobraževanja (drugi ali četrti 

predmet poklicne mature ter izdelek oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu). 

Posebno pozornost bomo namenili usposabljanju učiteljev, mentorjev in vsem drugim, vključenim 

v izvedbo zaključnega izpita v programih srednjega poklicnega izobraževanja, ki se izvajajo v 

vajeniški obliki izobraževanja. 

Koordinirali bomo delo v spletni skupnosti in spletnih učilnicah, namenjenih ocenjevanju znanja 

ter 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  

- Pripravljena 2 izpitna kataloga za ZI;  

- pripravljeni 3 predmetni izpitni 

katalogi za PM 

Usposabljanje za učitelje stroke za zaključne izpite v 

izobraževalnih programih nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja ter usposabljanje za izvajanje 

poklicne mature in koordiniranje dela v 2 spletnih 

učilnicah 

Izvedena 3 usposabljanja 

 

Priprava šol in učiteljev na izvajanje eksternega pisnega 

izpita iz drugega predmeta poklicne mature 

Izvedena usposabljanja učiteljev za 

6 izobraževalnih programov 
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Razvoj enotnega pisnega izpita iz 2. predmeta poklicne 

mature na različnih strokovnih področjih 

Pripravljeni izpitni kompleti na 

2 strokovnih področjih 

Pregled predmetnih izpitnih katalogov in maturitetnega 

izpitnega kataloga za leto 2023 

Opravljen pregled MIK in PIK po 

strokovnih področjih za leto 2023 

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 Boris Klančnik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, DK PM, DK ZI, RIC, ZRSŠ, poklicne in strokovne šole, GZS, OZS. 
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10. UČBENIKI IN UČNA TEHNOLOGIJA 
 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 
strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula 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 razvoj sodobnih in kakovostnih gradiv, ki vključujejo interaktivne in multimedijske 

elemente ter podpirajo aktivno in individualizirano učenje. Koordinira delo Komisije za učbenike 
in proces potrjevanja učbenikov na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje ter 
sproti osvežuje informacije v spletni aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov. Sodeluje tudi pri 
promociji kakovostnih učnih gradiv za različne uporabnike in ozavešča o pomenu kakovostnih 
strokovnih učnih gradiv 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 potrjenih 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 na novo potrjenih 

učbenikih na spletni in Facebook 

strani CPI  

Razvoj sodobnih in kakovostnih strokovnih učnih gradiv 

ter ozaveščanje o njihovem pomenu v izobraževanju 

Dejavno sodelovanje na vsaj enem 

strokovnem dogodku – predstavitev 

novih učnih gradiv in njihovega 

pomena za izobraževanje  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 
CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, ZRSŠ, Komisija za učbenike pri Strokovnem svetu RS za PSI. 
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11. TEKMOVANJA IN STROKOVNA SREČANJA V POKLICNEM IN STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in strokovno 
izobraževanje 

Kratkoročni 
cilj 2.3: 

Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 
Srečanja strokovnih delavcev šol in tekmovanja dijakov spodbujajo sodelovanje med šolami in 

prispevajo k promociji poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ponujajo tudi priložnost za 
strokovne razprave in izmenjavo izkušenj med strokovnimi delavci, s tem pa se ustvarjajo pogoji za 
razvoj sodobnih pristopov ter modelov priprave in izvedbe tekmovanj. Dijaki se lahko primerjajo 
med seboj v obvladovanju različnih poklicnih spretnosti. Sistematično spremljanje in analiziranje 

tekmovalnih nalog na strokovnih področjih bosta dolgoročno pripomogla k dvigu ravni zahtevnosti 
tekmovanj ter večji konkurenčnosti naših tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih. 
Tudi v letu 2021 bomo spodbujali srečanja strokovnih delavcev in tekmovanja dijakov ter šolam 
ponujali pomoč pri načrtovanju in čim bolj kakovostni izvedbi dogodkov.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Strokovna podpora šolam pri pripravi ter 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 razvoj poklicnega izobraževanja;  

srednje poklicne in strokovne šole. 
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12. RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PSI 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja  

Dolgoročni cilj 2:  Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 
strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.2:  Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

Opis naloge:  

Razvoj sistema ali okvira ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI se uresničuje skozi 
naslednje stalne naloge: vodenje nacionalne referenčne točke za kakovost poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, prispevanje k nadaljnjemu razvoju skupnega evropskega okvira kakovosti poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja – okvira EQAVET, nadaljnji razvoj nacionalnega okvira kakovosti PSI, 
usklajevanje nacionalnega okvira kakovosti z evropskim okvirom EQAVET, sodelovanje pri razvoju 
skupnega nacionalnega okvira kakovosti VIZ ter umeščanje specifik PSI v skupni nacionalni okvir 
kakovosti VIZ. 

V letu 2021 bomo uresničevanje teh nalog podprli prek različnih aktivnosti. 

Pripravili bomo vsebinsko poročilo in načrt nadaljnje implementacije okvira EQAVET v nacionalni 
prostor in usklajevanja razvoja nacionalnega okvira kakovosti z okvirom EQAVET na ravni sistema in 
na ravni izvajalcev. Pozornost bomo namenili tudi umeščanju praktičnega usposabljanja v podjetjih 
v nacionalni okvir kakovosti PSI. 

Dejavno se bomo udeleževali srečanj mreže EQAVET (letno srečanje in forum) in PLA (angl. Peer 
learning Activities), ki jih organizira Sekretariat mreže EQAVET. Namen sodelovanja v mreži kot 
nacionalna referenčna točka je prispevati k nadaljnjemu razvoju skupnega evropskega okvira 
kakovosti EQAVET in k usklajevanju nacionalnega okvira kakovosti z evropskim. Nova spoznanja, 
znanja in izkušnje bomo širili v nacionalni prostor. Na dogodkih mreže EQAVET bomo predstavljali 
dobre rešitve ter primere dobre prakse v slovenskem nacionalnem prostoru, delili svoje izkušnje in 
razmišljanja v diskusijah in 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 prek projekta Erasmus+ za nacionalne referenčne 
točke mreže EQAVET. 

O nadaljnjem razvoju nacionalnega okvira kakovosti bomo pripravili poglavje v poročilu za evropsko 
mrežo Refernet in poročali mreži EQAVET. Po potrebi bomo poročali nacionalnim telesom in 
ustanovam, npr. MIZŠ.  

Evalvirali bomo izvedbe in učinke kolegialnih presoj srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki so in bodo 
izvedene v letih 2020/2021, po evropskih kazalnikih kakovosti osnovnega PIU ter nadaljevali z 
razvojem gradiv in usposabljanj v podporo šolam pri vzpostavljanju in upravljanju okvirov kakovosti 
na šolah. Sodelovali bomo pri izvedbi samoevalvacijske kampanje EPOS v letu 2021 ter s prispevki o 
delu in vlogi nacionalne referenčne točke na različnih dogodkih.  

Aktivnosti  Pričakovani rezultati  

Dejavno udeleževanje dogodkov mreže EQAVET (PLA, 
letno srečanje nacionalnih referenčnih točk, letni 
forum)  

Udeležba na 2 dogodkih mreže EQAVET 

Priprava vsebinskega poročila in načrta nadaljnje 
implementacije okvira EQAVET v nacionalni prostor ter 
usklajevanja nacionalnega okvira kakovosti z okvirom 
EQAVET na ravni sistema in na ravni izvajalcev 

Pripravljeno vsebinsko poročilo z načrtom 
za nadaljnji razvoj 

 

Evalvacija presoj kakovosti v letih 2020–2021 ter 
njihovega učinka s presojevalci kakovosti in 
koordinatorji presoj na šolah 

Izvedeno 1 evalvacijsko srečanje  
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Podpora srednjim poklicnim in strokovnim šolam pri 
vzpostavitvi okvira kakovosti na šoli ter pri vodenju 
sistematičnega procesa zagotavljanja in razvoja 
kakovosti  

- 1 razvito gradivo za usposabljanje, 

- 2 usposabljanji za šole 

Podpora pri izvedbi samoevalvacijske kampanje EPOS v 
letu 2021 – podpora pri analizi rezultatov kampanje  

1 srečanje s predstavniki mreže EPOS  

Predstavitev napredka pri implementaciji evropskega 
okvira in nadaljnjega razvoja nacionalnega okvira 
kakovosti v poročilu Refernet 

Pripravljeno poročilo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI  Saša Grašič  

Sodelujoče osebe oziroma institucije:  
CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja in Središča za mednarodno sodelovanje; 

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 EQAVET.  
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13. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 3: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Razvijati izobraževanje in usposabljanje učiteljev v podporo kakovostnemu 

in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

Opis naloge: 

Z usposabljanji bomo poleg stalnih tem podprli tudi aktualne potrebe vodstev šol, učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev, ki jih narekujejo razmere zaradi COVID-19. Podprli bomo uvajanje 

razvitega modela in orodij za izvajanje kombiniranega pouka, ki niso uporabna le v trenutnih 

razmerah, temveč kot učinkovit način doseganja učnih ciljev tudi v prihodnje.  

V okviru KATIS za šolsko leto 2020/21 bomo organizirali in izvajali programe izobraževanja in 

usposabljanja, potrjene na razpisu MIZŠ. Za šolsko leto 2021/2022 bomo prijavili nove aktualne 

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 ter za 

preverjanje in ocenjevanje znanja v spremenjenih razmerah, za 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 predstavitvi 

in izmenjavi izkušenj in 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 20 izvedenih usposabljanj 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, zunanji predavatelji, strokovnjaki z različnih področij, ravnatelji, učitelji in drugi strokovni 

delavci poklicnih in strokovnih šol. 
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14. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

FN CPI 2021, FN CPI 2021 MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne 
kvalifikacijske strukture; MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno 
izobraževanje 

Opis naloge: 

V okviru CPI deluje več nacionalnih koordinacijskih točk za evropska orodja transparentnosti: 

Europass, NKT SOK-EOK, EQAVET ter tudi nacionalni koordinator za ReferNet, ki vsaka na svojem 

področju in v medsebojnem sodelovanju skrbijo za prenos izkušenj in usmeritev z evropske ravni 

v slovenski prostor. Nacionalne koordinacijske točke v evropskem prostoru predstavljajo ključna 

orodja, ki omogočajo vsem pridobivanje znanj in spretnosti skozi različna življenjska obdobja. 

Znanja in spretnosti lahko posamezniku pomagajo pri kariernem napredovanju in uspešnem 

obvladovanju prehodov med zaposlitvami. V letu 2021 bomo skupaj pripravili Analizo ključnih 

mednarodnih strokovnih in strateških dokumentov, ki predstavljajo razvojne usmeritve na 

področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

S skupnim sodelovanjem na promocijskih dogodkih bomo spodbujali razširjanje in uporabo 

pobud EU na nacionalni ravni ter jih tako približali ključnim uporabnikom iz različnih ciljnih 

skupin. Vzpostavili in posodabljali bomo podstran na spletni strani CPI s ključnimi informacijami 

o mednarodnih strokovnih in strateških dokumentih na področju PIU ter pripravili tematske 

povzetke aktualnega dogajanja na področju razvoja orodij za transparentnost na ravni EU 

(InfoZOOM). 

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 bo CPI zagotavljal strokovno, administrativno in 

tehnično podporo MIZŠ in MDDSZ za potrebe predsedovanja. V okviru navedene naloge bo 

pripravljal strokovna gradiva in po potrebi zagotavljal tudi administrativno podporo pri 

organizaciji različnih dogodkov. 

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

primerov dobrih praks, izmenjave izkušenj, vzpostavljanja mednarodnih partnerstev ter 

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 2021 sodeluje v 15 projektih, financiranih iz sredstev Erasmus+. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava strokovnih dokumentov - Analiza ključnih mednarodnih strokovnih 

in strateških dokumentov na področju 

PIU; 

- pripravljena 2 InfoZOOM-a 

Promocijske aktivnosti nacionalnih 

koordinacijskih točk 

- Udeležba na 2 sejmih; 

- vzpostavitev in posodabljanje spletne 

podstrani z informacijami o EU strokovnih 

in strateških dokumentih na področju PIU 

Organizacija diseminacijskega dogodka 1 izveden dogodek 

Priprava projektov in projektne dokumentacije 

za nacionalne in mednarodne projekte 

8 oddanih projektov, v katerih CPI sodeluje 

kot partner 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; svetovalci Projektne pisarne. 
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15. SKUPNE SLUŽBE 

 

FN CPI 2021, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja in 

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

Skupne službe na CPI so zadolžene za izvajanje naslednjih dejavnosti: 

- administrativna podpora zaposlenim in direktorju; 

- finance in računovodstvo;  

- nabava in javna naročila; 

- splošne in kadrovske zadeve;  

- odnosi z javnostmi;  

- IKT – informacijsko-komunikacijska podpora; 

- založništvo; 

- knjižnica; 

- vzdrževanje stavbe in voznega parka. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Aleksander Sladojević 
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3.3.2. Osnovne naloge CPI v letu 2021  

 

Št. 

Naloge 

Naslov osnovne naloge Vir financiranja – PP ID 

16. Študijske skupine MIZŠ – 667610 32 

17. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže: ECVET, 

EQAVET, EQF, ESCO, ETF 

MIZŠ – 716910 27 

18. Nizkonakladni učbeniki MIZŠ – 483210 28 

19. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ 

MIZŠ – 716910 29 

20.  Razvoj nalog za oblikovanje tekmovanja iz kriptografije MIZŠ – 7169010 30 

21.  Strokovna podpora procesu Posodobitev organizacije 

vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih 

okoljih 

MIZŠ – 7169010 31 
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16.  ŠTUDIJSKE SKUPINE 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

Dolgoročni cilj 3: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Razvijati izobraževanje in usposabljanje učiteljev v podporo 

kakovostnemu in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega 

procesa 

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 za uvajanje novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter 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  

20 izpeljanih usposabljanj  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

učitelji in drugi strokovni delavci poklicnih in strokovnih šol, zunanji strokovnjaki. 
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17. IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA MEDNARODNE MREŽE: ECVET, EQAVET, EQF, ESCO, ETF 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti 

vse življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih 

znanj in spretnosti 

Opis naloge: 

CPI 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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18. NIZKONAKLADNI UČBENIKI 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 483210 Učbeniki in učna tehnologija 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

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

Zagotavlja tudi delovanje spletne knjižnice v okviru spletne strani www.cpi.si, 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 CPI pridobi s sistematičnimi analizami stanja učnih 

gradiv po strokovnih področjih. Priprava učbenikov poteka v sodelovanju z avtorskimi timi in 

založniki, izbranimi prek javnega naročila. CPI nastajanje učbenikov koordinira, svetuje avtorskim 

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

zagotavljanje rezultatov to potrebno. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Načrtovanje novih učbenikov v skladu z analizo potreb po 

učbenikih, koordinacija procesa nastajanja učbenikov 

3 novi učbeniki  

Vzdrževanje spletne knjižnice v okviru spletne strani 

www.cpi.si za objavljanje gradiv v e-obliki 

Gradiva v e-obliki so objavljena v 

spletni knjižnici 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

avtorski timi, založniki. 
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19. OBRAVNAVA POBUD ZA UVRSTITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA PRIDOBITEV 

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

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje  

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula 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, ter 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 priprava gradiva 

za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu 

Število prejetih pobud 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, fakultete. 
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20. RAZVOJ NALOG ZA OBLIKOVANJE TEKMOVANJA IZ KRIPTOGRAFIJE 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 7169010 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Naloga je namenjena razvoju strokovnih rešitev, spodbujanju razvojnih taborov, aktivnostim 

mentorjev za razvoj nalog in preizkusov dela z dijaki. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Podpora pri izvedbi tekmovanja Izvedba tekmovanja 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ. 
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21. STROKOVNA PODPORA PROCESU POSODOBITEV ORGANIZACIJE VODENJA IN 

UPRAVLJANJA S PODATKI V INOVATIVNIH UČNIH OKOLJIH 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 7169010 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Naloga je namenjena poenotenju pedagoške terminologije v predpisih za boljše in enoznačno 

razumevanje posameznih pojmov, pregledu in standardizaciji šifrantov za označevanje predmetov, 

aktivnosti, programov pripravi predlogov sprememb na področju vodenja dokumentacije, evidenc 

z vidika osebnih podatkov in nujnosti uporabe za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri aktivnosti Svetovanje 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

MIZŠ. 
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3.3.3.  Posebne naloge CPI v letu 2021 

 

Št. 

naloge 

Naslov posebne naloge Vir financiranja – PP ID 

22. Predsedovanje Slovenije EU  MIZŠ – 716710 36 

23. NCP EQF 2018–2020 MIZŠ – 667610 

+ EK 

 

24. NCP EQF 2021–2024 MIZŠ – 667610 

+ EK 

39 

25. Nacionalni register kvalifikacij SOK MIZŠ – 667610 

+ EK 

40 

26. Nacionalni center Europass MIZŠ – 667610 

+ EK 

35 

27. EQAVET – NRP 2019–2020 MIZŠ – 667610 

+ EK 

33 

28. EQAVET – NRP 2021–2023 MIZŠ – 667610 

+ EK 

34 

29. Kulturni bazar MIZŠ – 716910 38 

30. Promocija poklicnega izobraževanja MIZŠ – 401910 44 

31.  Tekmovanje EuroSkills MIZŠ – 667610 45 

32.  Krožne šole MIZŠ – 37 

33. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju MIZŠ –  41 

34. Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev v 

VIZ v nazive 

MIZŠ – 716710 42 
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22. PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU  

 

FN CPI 2021, 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 delovnih telesih, priprava gradiv Dejavno sodelovanje na delovnih 

telesih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

MIZŠ, EK. 
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23. NCP EQF 2018–2020 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti 

vse življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih 

znanj in spretnosti 

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 tako povečali kakovost 

in preglednost kvalifikacijskega sistema v državi. 

Projekt je podaljšan do 31. 3. 2021.  

V letu 2021 bomo zaradi razmer, vezanih na COVID-19, prilagodili izvajanje delavnic na temo učnih 

izidov na spletno izvedbo in jih tudi izvedli. Pripravili bomo video o možnostih primerjanja ravni 

kvalifikacij v državah EU, ki jih ponuja nova platforma Europass. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Organizacija delavnic za učne izide Izvedeni 2 delavnici 

Priprava promocijskih gradiv Pripravljen video o uporabi platforme Europass 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

Evropska komisija, CEDEFOP, MDDSZ, MIZŠ, NAKVIS, GZS, OZS, druge zbornice, združenja 

delodajalcev, grozdi, delodajalci, sindikati, SURS, izobraževalne ustanove, univerze, tuji 

strokovnjaki. 

 

 

24. NCP EQF 2021–2024 

 

Čakamo na razpis Evropske komisije. Predviden začetek v aprilu 2021. 

 

 

25. NACIONALNI REGISTER KVALIFIKACIJ SOK 

 

Čakamo na razpis Evropske komisije. Predviden začetek v aprilu 2021. 
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26. NACIONALNI CENTER EUROPASS 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati orodja, ki ljudem omogočajo pridobivanje znanj in spretnosti vse 

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj 

in spretnosti 

Opis naloge: 

Nacionalni center Europass koordinira in promovira razvoj in uporabo dokumentov Europass, ki so 

namenjeni lajšanju učnih in delovnih mobilnosti po Evropi. Promocija je pomembna zlasti za 

dokumente, ki so prosto dostopni na spletu, še dodatne naloge pa so povezane z izdajo 

dokumentov Europass, ki jih izdajajo pristojne ustanove (Europass priloga k spričevalu in potrdilo 

Europass mobilnost).  

Nacionalni center Europass pripravlja predstavitve za različne ciljne publike (mlade, iskalce 

zaposlitve, šolske svetovalce in socialne partnerje, bodisi samostojno ali v sodelovanju z drugimi 

deležniki). V zvezi z informiranjem javnosti pripravlja tudi informativna in promocijska gradiva 

(zloženke, E-novičnik, promocijske materiale za dogodke …) ter utrjuje prisotnost v spletnih 

medijih (nacionalna spletna stran, novice na spletni strani CPI, Facebook ..).  

Posebna naloga Nacionalnega centra Europass je podpora pristojnim ustanovam pri izdajanju 

potrdil Europass mobilnost. Nacionalni center vzdržuje in posodablja spletno aplikacijo 

www.europassmobilnost.si, ki ustanovam lajša izdajo, ustanovam izdajateljicam pošilja mape za 

predajo dokumentov imetnikom potrdil in zagotavlja pomoč uporabnikom. 

Posebna naloga Nacionalnega centra Europass je tudi koordinacija izdaje dokumentov Europass 

Priloga k spričevalu. Nacionalni center Europass skrbi za podporo uporabnikom (skrb za spletno 

aplikacijo za izdajo potrdil, usklajevanje predlog z MIZŠ in CPI, posodobitve predlog in navodil za 

izdajo, podpora uporabnikom …).  

Center sodeluje z deležniki na nacionalni in EU ravni. Na ravni EU sodeluje v mreži nacionalnih 

centrov, mednarodnih delovnih skupinah, z Evropsko komisijo in drugimi, zlasti sorodnimi mrežami 

EU. Še zlasti intenzivno je sodelovanje z mrežama EU Euroguidance in NCP EQF. Na nacionalni ravni 

se povezuje s pomembnimi deležniki na področju izobraževanja in zaposlovanja (mreže EU, 

nacionalna delovna skupina, imenovana po sklepu ministra, ustanove, dejavne na področju 

izobraževanja, zaposlovanja …). 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Informiranje uporabnikov, širše javnosti in 

socialnih partnerjev 

- 10 javnih predstavitev; 

- informativno-promocijski material (2); 

- spletno informiranje (4): vzdrževanje in 

posodabljanje nacionalne spletne strani, FB 

profil, E-novičnik (2 številki) 

Podpora uporabnikom pri izdaji dokumentov 

Europass mobilnost 

- Vzdrževanje in posodabljanje spletne 
aplikacije za izdajo potrdil;  

- podpora in pošiljanje map uporabnikom 
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Podpora uporabnikom pri izdaji dokumentov 

Europass priloga k spričevalu 

- Vzdrževanje in posodabljanje obstoječe 

spletne aplikacije ter izvedba 2. in 3. faze 

prenove spletne aplikacije za izdajo prilog k 

spričevalu; 

- priprava 2 delavnic za uporabo aplikacije za 

ustanove in podpora uporabnikom; 

- razvoj podlag za izdajanje priloge k spričevalu: 

priprava novih prilog k spričevalu (8) in vnosi 

na ustrezne spletne strani; 

- priprava poročila o izdaji na nacionalni ravni; 

- urejanje seznama prilog k spričevalu 2021 in 

vnos novosti v vse priloge k spričevalu za 

leto 2021; SLO, AN, MADŽ in IT (306) 

Sodelovanje v aktivnostih na ravni EU - Sodelovanje pri pripravi 2. faze prenove 

portala EU in pri popravkih novega portala EU 

(prevodi in dopolnitev); 

- sodelovanje v mreži nacionalnih centrov 

Europass (2 letna sestanka, sodelovanje v 

2 mednarodnih delovnih skupinah) 

Sodelovanje na nacionalni ravni - 1 letno srečanje nacionalne projektne 

skupine; 

- udeležba na srečanjih drugih mrež EU / 

dogodkih socialnih partnerjev 

izobraževanja/zaposlovanja (3) 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Špela Pogačnik Nose 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

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

Evropske komisije v Sloveniji. 
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27. EQAVET NRP 2019–2021 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

V projektu bomo s posameznimi aktivnostmi razvijali ter dopolnjevali posamezne segmente 

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

v podporo izvajalcem. Nacionalni okvir kakovosti PSI bomo usklajevali z evropskim okvirom 

kakovosti EQAVET.  

Opredeljene aktivnosti veljajo za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, ko se projekt zaključi. 

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

bomo udeležili enega študijskega obiska, in sicer na Finskem (zaradi situacije s pandemijo 

predvidoma v spletni obliki). 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 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ. V sodelovanju z nacionalnimi 

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

evropskih kazalnikov kakovosti s poudarkom na specifikah poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Nastal bo nov priročnik za izvajanje evropske kolegialne presoje v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju. Nadaljevali bomo testiranje metodologije spremljanja zaposljivosti in 

prehodnosti diplomantov v PSI na ravni šole. (»Metodološka priporočila in vodnik za sledenje 

diplomantov v osnovnem PSI« – v sodelovanju z EQAVET NRP iz Madžarske) ter ob tem 

metodologijo prilagajali slovenskemu okolju PSI. 

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

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

vsebine, zanimive za mednarodno javnost, redno predstavljali tudi v angleškem jeziku. 

Sodelavcem, javnosti in drugim nacionalnim referenčnim točkam v mreži EQAVET bomo ob 

različnih priložnostih predstavljali aktivnosti in dosežke projekta.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Promocija in diseminacija rezultatov projekta in 

nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v 

Sloveniji  

- Redno posodobljene vsebine na spletni 

strani in objavljene novice; 

- izbrane vsebine spletne strani na voljo v 

angleškem jeziku 

Izvedba usposabljanj za vodstva/time za kakovost 

srednjih poklicnih in strokovnih šol 

Izvedeno 1 usposabljanje 

Nadaljnji razvoj kazalnikov kakovosti na izbranih 
področjih za izvedbo kolegialne presoje, s poudarki 
na specifikah poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 

Pripravljen priročnik Področja in kazalniki 

poklicnega in strokovnega izobraževanja za 

kolegialno presojo 
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Kolegialna presoja srednjih poklicnih in strokovnih 

šol po evropskih kazalnikih kakovosti PSI, razvitih v 

obdobju 2017–2019 

Izvedena 1 kolegialna presoja na nacionalni 

ravni 

Udeležba na študijskih obiskih v tujini  Udeležba na 1 študijskem obisku 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; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja in Središča za 

mednarodno sodelovanje; 

srednje poklicne in strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, mreža EQAVET, 

nacionalne ustanove na področju VIZ. 

 

 

28. EQAVET NRP 2021–2023 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

V projektu bomo s posameznimi aktivnostmi nadaljevali razvoj in dopolnjevanje posameznih 

segmentov sistema ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI na nacionalni ravni ter tudi 

na ravni in v podporo izvajalcem.  

 

NALOGE IN AKTIVNOSTI BODO VNESENE NAKNADNO PO ODOBRITVI PROJEKTA IN PODPISU 

POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA, KI NAJ BI SE ZAČEL 1. 4. 2021 IN TRAJAL DO 31. 3. 2023. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Saša Grašič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Majda Gartner; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja in Središča za 

mednarodno sodelovanje; 

srednje poklicne in strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, mreža EQAVET, 

nacionalne ustanove na področju VIZ. 
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29. KULTURNI BAZAR 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo v letu 2021 izvedli promocijo poklicnega izobraževanja prek kulturno-

umetnostne vzgoje na sejemskem dogodku. Glede na izbrano temo prireditve bomo pripravili 

predstavitev s področja PSI in izvedli delavnico.   
Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Predstavitev izbrane teme s področja poklicnega in 

strokovnega izobraževanja z namenom promocije na 

Kulturnem bazarju 2021 

Izvedena predstavitev na 

sejemskem dogodku 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Cankarjev dom.  
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30. PROMOCIJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 401910 Promocija izobraževalne dejavnosti 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

Z nalogo bomo v letu 2021 še naprej podpirali aktivnosti, s katerimi bomo omogočili, da informacija 

o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter tudi 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 

Vzdrževanje in zagotavljanje strežniškega prostora za potrebe 

spletne strani mojaizbira.si 

Mesečno vzdrževana spletna 

stran www.mojaizbira.si 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

 

 

31. TEKMOVANJE EUROSKILLS 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

V okviru projektne naloge bomo financirali članstvo Slovenije v organizaciji WorldSkills Europe in 

sofinancirali podporne aktivnosti, potrebne za izvedbo priprav dijakov na tekmovanje v poklicnih 

spretnostih na nacionalni oziroma mednarodni ravni.  

Izvedli bomo tudi promocijo tekmovanj na različnih dogodkih in v medijih.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Plačilo članarine v WorldSkills Europe Plačana enoletna članarina v WorldSkills Europe 

Promocija SloveniaSkills in EuroSkills 2020 na 

dogodkih in medijih 

Izvedene 3 promocijske aktivnosti na dogodkih in 

v medijih 

Izvedba podpornih aktivnosti za izvedbo 

tekmovanj v poklicnih spretnostih v letu 2021  

Izvedeno predtekmovanje v mizarstvu in 

slikopleskarstvu 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, OZS, GZS, šole, vključene v tekmovanje EuroSkills, podjetja. 

 

  

http://www.mojaizbira.si/
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32. KROŽNE ŠOLE 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Poseben poudarek programa Krožne šole bo na vključevanju mladih, da bodo lahko kot bodoči 

strokovnjaki in voditelji opolnomočeni nosilci trajnostnih sprememb na področju nizkoogljičnega 

krožnega gospodarstva. Učenci in dijaki bodo v sklopu tega ukrepa spoznavali koncepte krožnega 

gospodarstva ter dobili možnost, da v tej smeri razvijajo tudi svoje podjetniške ambicije in 

pridobijo vpogled v delovanje podjetij po načelu nizkoogljičnega krožnega gospodarstva in 

praktične izkušnje pri delu v podjetjih/institucijah. Usposabljanje je predvideno tudi za učitelje in 

ravnatelje v izbranih šolah. Ciljna skupina so učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. V celotnem 

obdobju trajanja programa je predvideno sodelovanje 65 osnovnih šol (3. triletje) in 65 srednjih 

šol. 

Primarni izvajalec programa krožne šole bo mednarodni partner EIT (Evropski inštitut za inovacije 

in tehnologijo), z glavnima izvajalcema EIT KIC Climate (podnebne vsebine) in EIT KIC Raw 

Materials (krožno gospodarstvo). CPI se bo v letu 2021 v izvajanje programa vključeval pri 

vzpostavitvi mreže krožnih šol ter pripravi in izvedbi programa Krožne šole. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri vzpostavitvi mreže krožnih šol in 

njenem delovanju, med drugim pri izvedbi 

Klimatona za mlade (Young Climathon) 

ŠE NI DOLOČENO 

Sodelovanje pri mapiranju in verifikaciji 

relevantnega okvira formalnih kompetenc, 

oblikovanju učnih ciljev in kurikula krožnih šol, 

razvoju didaktičnih kompletov za izvajanje 

programa, vzpostavitvi skupine 

izobraževalcev/mentorjev (pool of coaches) ter pri 

začetku izvajanja programa 

ŠE NI DOLOČENO 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič in Ivana Belasić 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja in Središča za razvoj poklicnih 

kvalifikacij; 

MIZŠ, MOP, poklicne in strokovne šole. 
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33. PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

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 2023.  

 

Prednostne aktivnosti v prvem letu izvajanja (2021) bodo določene po podpisu sporazuma MOP-

MIZŠ. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

ŠE NI PODROBNEJE DOLOČENO ŠE NI DOLOČENO 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič in Ivana Belasić 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja in Središča za razvoj poklicnih 

kvalifikacij; 

MIZŠ, MOP, poklicne in strokovne šole. 
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34. POSODOBITEV SISTEMA NAPREDOVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VIZ V NAZIVE  

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 7169010 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Temeljni namen naloge je posodobitev meril in kriterijev napredovanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju v nazive. 

V ta namen bodo opravljene različne analize, in sicer obstoječih meril in kriterijev za dodatno 

strokovno delo in različnih praks na področju kariernega in profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev in ravnateljev ter podatkov o napredovanjih, na podlagi katerih bo pripravljen predlog 

posodobitve Pravilnika za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

Predlog pripravljenih meril in kriterijev za dodatno strokovno delo bo preizkušen v izbranih 

vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Oblikovan bo model za načrtovanje profesionalnega in kariernega razvoja na ravni vzgojno-

izobraževalnega zavoda, s katerim se bo omogočilo poenoteno načrtovanje in s tem dvignila 

kakovost pedagoškega dela na ravni šole. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri pripravi predloga posodobljenega 

Pravilnika za napredovanje strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju v nazive 

Pripravljen predlog posodobljenih meril in 

kriterijev za dodatno strokovno delo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Svetovalci središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, ACS, ZRSŠ, ŠR. 
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3.3.4. Projekti, ki jih bo CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov Evropskega socialnega sklada 

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

35. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenih znanj 

ESS-MDDSZ 

36. Prenova poklicnega izobraževanja ESS-MIZŠ 

37. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno 

izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–2022 

ESS-MIZŠ 

38. Promocija poklicnega izobraževanja ESS-MIZŠ 

39. Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021–2023 ESS-MIZŠ 

40. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–

2022 

ESS-MIZŠ (ZRSŠ) 
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35. 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 tako 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 

Pripravljena strokovna evalvacija osebne 

zbirne mape s priporočili za presojo dokazil 

ter z gradivom za člane komisij v postopku 

preverjanja in potrjevanja NPK  

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; 

- 2 izvedeni usposabljanji strokovnih 

delavcev na področju vrednotenja 

neformalno in priložnostno pridobljenih 

znanj za uspešno vključevanje na trg dela 

Izboljšanje prepoznavnosti sistema vrednotenja 

neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za 

uspešno vključevanje na trg dela 

Udeležba na 1 zaposlitvenem sejmu 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Judita Zaveršnik, Anja Krašna, Vera Suhadolnik, Daša Cvjetičanin, svetovalci Središča za razvoj 

kvalifikacij, Središča za mednarodno sodelovanje in Projektne pisarne; 

MDDSZ, ministrstva, sindikati, zbornice, KOC-i. 
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36. 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: Razvijati praktično usposabljanje z delom v sodelovanju s socialnimi 

partnerji 

Kratkoročni cilj 4.1: Izboljšati kakovost različnih oblik praktičnega usposabljanja z delom v 

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Predmet projekta, ki se bo v letu 2021 zaključil, je razvoj in pilotna vpeljava dveh novih modelov 

srednjega poklicnega izobraževanja ter priprava potrebnih podlag za izvajanje obeh modelov.  

V letu 2021 bomo na podlagi izkušenj, pridobljenih s pilotnim izvajanjem programov in opravljenih 

evalvacij, posodobili metodologijo za pripravo katalogov praktičnega usposabljanja ter pripravili 

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. Nadaljevali bomo razvoj obeh 

modelov ter podpirali strokovne delavce v zbornicah, javnih zavodih, sindikatih in šolah pri 

izvajanju. 

V vajeniški obliki izobraževanja bomo nadaljevali razvoj sistema usposabljanja mentorjev – 

pripravili bomo vsaj 2 programa za nadaljnje usposabljanje mentorjev. Skupaj z vsemi socialnimi 

partnerji bomo poiskali odgovore na odprta vprašanja, ki smo jih zaznali ob spremljanju in z 

evalvacijo poskusnega izvajanja vajeniške oblike izobraževanja. Pripravili bomo smernice (priročnik) 

za načrtovanje in izvedbo vajeniške oblike izobraževanja. Posebno pozornost bomo namenili 

smernicam za pripravo izvedbenega kurikula v vajeniški obliki izobraževanja. Vse rešitve bomo 

predstavili na spletni strani CPI. 

Nadaljevali bomo tudi razvoj drugega modela izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja 

(MIND+), ki podpira fleksibilizacijo in individualizacijo učnega procesa. Razvijali in nadgrajevali 

bomo izvedbene kurikule z umeščanjem in uporabo kataloga praktičnega usposabljanja v šolski 

obliki srednjega poklicnega izobraževanja. Razvojne in izvedbene rešitve bomo testirali na 

3 razvojnih šolah. Za šolske razvojne time bomo pripravili več različnih usposabljanj in podporna 

gradiva. V letu 2021 bo poudarek na izobraževanju na daljavo, razvoju vključujočih učnih okolij, 

izmenjavah izkušenj in dobrih praks ter razširjanju razvitih primerov. Rezultate bomo predstavili na 

spletni strani CPI. V vzpostavljeni spletni učilnici MIND+ bomo dopolnjevali gradiva, ki podpirajo 

razvoj in implementacijo drugega modela. Pripravljeno in objavljeno bo evalvacijsko poročilo o 

pilotnem uvajanju drugega modela. Pripravili bomo deseminacijski dogodek aktivnosti MIND+. 

Izvedli bomo zaključni dogodek projekta, na katerem bomo predstavili razvite modele. 

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 in razvoj programov za mentorje v podjetjih 

- Prenovljeni 3 izobraževalni programi 

srednjega poklicnega izobraževanja; 

- dopolnjena metodologija za 

pripravo katalogov praktičnega 

usposabljanja; 

- izdelana priporočila za izvedbeni 

kurikul; 

- oblikovana 2 dodatna programa 

usposabljanja za mentorje 
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Aktivnosti Pričakovani rezultati 

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 

- Smernice za delo podpornih in 
svetovalnih služb; 

- izdelan priročnik za prvi model  

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, upravljanje spletne 

učilnice MIND+, priprava in objava poročila evalvacije 

pilotiranja in priprava končnega poročila 

- Izvedena 3 usposabljanja šolskih 

razvojnih timov v okviru drugega 

modela; 

- izvedeno pilotiranje razvojnih 

rešitev na 3 šolah v okviru drugega 

modela; 

- pripravljenih 6 primerov šol; 

- nadgrajena spletna stran; 

- izdelano in objavljeno poročilo 

končne evalvacije; 

- pripravljen priročnik za načrtovanje 

in izvajanje individualizacije 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Simona Knavs, Valter Urh, Mihaela Žveglič, Katja Kavnik, Urška Hribar, Marjana Andrejčič; 

svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, predstavniki zbornic, ZRSZ, sindikati, podjetja, šole. 
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37. 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: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

Opis naloge: 

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

poklicnega in strokovnega izobraževanja ter tudi 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, zaposlene v manjših podjetjih. Šole in izvajalci izobraževanja bodo skupaj s 

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

kompetenc zaposlenih ter 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 bosta ob tem potrebna aktivno 

sodelovanje delodajalcev in tudi njihova pripravljenost za nadaljnje usposabljanje delavcev. 

V letu 2021 bomo nadaljevali pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter 

promocijske in elevacijske aktivnosti. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja 

- 6 novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja  

Promocija nove oblike izobraževanja - 2 predstavitvi novih programov 

Priprava instrumentarija za zbiranje podatkov, zbiranje 

podatkov ter priprava poročila o evalvaciji razvoja in 

uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja  

- Izdelano evalvacijsko poročilo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič in Metod Češarek 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Mateja Hergan, Vesna Fabjan; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja, 

svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij;  

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, predstavniki zbornic, sindikati, podjetja, poklicne in strokovne šole. 
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38. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

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

poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

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 v krovno organizacijo WorldSkills Europe vključila 

tudi Slovenija. V letu 2021 bomo še naprej aktivni člani te organizacije za promocijo poklicev in se bomo 

udeleževali organiziranih srečanj. 

V letu 2021 bomo v okviru projekta, ki se zaključi 28. 2. 2021, izvedli promocijo tekmovanja 

SloveniaSkills in EuroSkills na sejmu izobraževanja Informativa ter promovirali tekmovalce EuroSkills 

2020 na družbenih omrežjih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvedba promocijskih aktivnosti tekmovanj v poklicnih 

spretnostih 

Izvedena promocija na Informativi 

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. 

 

39. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2021–2023 

Navezava na pogodbo št. …. 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge: 

Namen naloge je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja prek 
promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti 
za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je namen 
projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo. 
Promocijski učinek tekmovanj dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah ter hkrati tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija organizira nacionalna 
tekmovanja oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills. 
V letu 2021 bomo predvidoma izvedli predtekmovanja za tri panoge, ki sodelujejo na nacionalnem 
tekmovanju SloveniaSkills, in sicer v cvetličarstvu, kamnoseštvu in aranžerstvu, ter za udeležbo 
slovenske ekipe na mednarodnem tekmovanju EuroSkills 2020. Hkrati nameravamo organizirati 
promocijske dejavnosti za bodoče dijake na sejemskih dogodkih ter obiske podjetij in obrtniških 
delavnic. 
Vsebina projekta bo določena, ko bo projekt dokončno potrdilo MIZŠ. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

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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40. KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA 

INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU 2018–2022 

 

Pogodba št. C3330-16-269231 med MIZŠ in ZRSŠ ter konzorcijska pogodba 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: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Razvijati izobraževanje in usposabljanje učiteljev v podporo 

kakovostnemu in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega 

procesa 

Opis naloge: 

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

obdobju 2018–2022 se izvajajo usposabljanje 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.  

V letu 2021 bomo nadaljevali organizacijo in izvedbo usposabljanj učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev poklicnih in strokovnih šol na različnih programskih področjih ter zanje pripravili vsebino. 

Usposabljanja bodo izvedena na temo inovativnih metod poučevanja, v okviru katere bomo poseben 

poudarek dali izobraževanju na daljavo, kakovostni izvedbi zaključevanja izobraževanja, nadgradnji 

strokovnih znanj in delu z dijaki s posebnimi potrebami. Skrbeli bomo za stalno obveščanje 

strokovnih in vodstvenih delavcev o razpoložljivih programih ter 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 3 tematskih programov 

Izvedena usposabljanja na 

3 programskih področjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

učitelji oziroma predavatelji in drugi strokovni delavci poklicnih in strokovnih šol, ZRSŠ, ŠR, ACS, 

CMEPIUS, zunanji predavatelji. 
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3.3.5. Projekti, ki jih bo CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov Erasmus+  

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

41. ECOFAR Erasmus+ (KA3) 

42. IMPROVET Erasmus+ (KA3) 

43. WellTo Erasmus+ (KA3) 

44. STAIRS Erasmus+ (KA3) 

45. YIT Erasmus+ (KA2) 

46. Talentjourney  Erasmus+ (KA2-SSA) 

47. Digital VET Erasmus+ (KA2) 

48. DITEVET Erasmus+ (KA2) 

49. WESKILL Erasmus+ (KA2) 

50. 1POINT Erasmus+ (KA2) 

51. ALLVIEW Erasmus+ (KA3) 

52. CHAISE Erasmus+ (KA2-SSA) 

53.  RURAL HERITAGE Erasmus+ (KA2) 
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41. 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: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

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 

Prevedenih 7 modulov v slovenski jezik 

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: Aleksandar Sladojević, Helena Žnidarič; 

National Vocational High School of Veterinary Medicine »Ivan P. Pavlov« (Bolgarija), EcologyKM 

Ltd. (Bolgarija), The National Agency for Vocational Education and Training (Bolgarija), Univerza v 

Mariboru (Slovenija), Cannakale Mart University (Turčija), Kocaeli il millî eğitim müdürlüğü 

(Turčija), Eufora (Grčija). 
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42. IMPROVET 

 

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

projektnimi partnerji 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

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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43. WellTo 

 

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

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi 

priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno 

in trajnostno rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju 

in na poklicni poti 

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, vključene v razvoj kvalifikacij na področju velneškega 

turizma na evropski ravni. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri pripravi zaključne konference in drugih 
promocijskih aktivnostih  

Zaključna konferenca  

Sodelovanje pri pilotnem izvajanje skupnega 
izobraževalnega programa (verjetno virtualno)  

Izvedba (virtualne) mednarodne 
mobilnost dijakov in študentov  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Polona Prosen Šprajc; 

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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44. STAIRS 

 

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

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula 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, izvedbo študijskih obiskov, pripravo 

prilagoditvenih načrtov in diseminacijo.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Oblikovanje nacionalnih smernic za uporabo 
dobrih praks (Irska, Portugalska);  
sodelovanje pri oblikovanju evropskih smernic za 
uporabo dobrih praks (Irska, Portugalska); 
sodelovanje na nacionalnih diseminacijskih 
aktivnostih (forumi za diskusijo in pogovori PI); 
sodelovanje pri pripravi MOOC in BLENDED 
LEARNING  

- Pripravljen nacionalni prilagoditveni 

plan;  

- pripravljeni predlogi za evropski 

prilagoditveni plan; 

- udeležba na 2 forumih 

  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije:  
CPI: Barbara Bauman, Alenka Turičnik, Vedran Jakačič; 
Tempus public fundation (Madžarska); Mary Immaculate College (Irska); Občina Varaždin 
(Hrvaška); Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugalska); 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: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Cilj projekta Mladi 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 7 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 

Priprava priporočil odločevalcem na nižjih ravneh Pripravljena priporočila  

Organizacija in izvedba multiplikacijskega dogodka  Izveden dogodek 

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. TALENTJOURNEY – PLATFORM FOR CDS VET EXCELLENCE 

 

Pogodba št. 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula 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« (angl. 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 ter omogočala povezovanje vrhunskih 

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

povezanih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih sistemov. Opredeljen je 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 2021 bomo sodelovali pri pripravi skupnega kurikula (angl. joint curricula), kjer bo 

pripravljenih 5 različnih modulov s področja IOT. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava skupnega kurikula za IOT 
Izdelan skupni kurikul s 5 moduli s 

področja IOT 

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 (Slovenija); 

SATAEDU, SAMK (Finska); Tallinn Polytechnic School (Estonija); European Institute for Innovation 

– Technology (Nemčija); ECIPA, ISIS Malignani (Italija); PARK (Nemčija); Estonian Electronics 

Industries Association (Estonija). 
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47. DIGITAL VET 

Pogodba št. 

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

poklicnem izobraževanju z uporabo digitalnih tehnologij in z doseganjem poglobljene učne 

izkušnje. 

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

poglobljenega poučevanja ter razvit poklicni profil strokovnjaka na področju digitalnega 

izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju, pripravljena bo tudi aplikacija iDid za 

poučevanje v virtualni in obogateni resničnost, ki bo na voljo učiteljem in mentorjem na 

področju poučevanja, ter izpeljana diseminacija rezultatov. 

V letu 2021 bomo sodelovali pri razvoju učnih modelov na podlagi virtualne (VR) in obogatene 

resničnosti (AR), posebej zasnovanih za poklicno usposabljanje. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri razvoju učnih modelov na 

podlagi virtualne (VR) in obogatene resničnosti 

(AR) 

Pripravljene zasnove učnih modelov na 

podlagi 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 (Portugalska); CPI (Slovenija); Asociacion de Innovacion Emprendimient o y 

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion Innetica (Španija). 
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48. SUPPORTING THE UPTAKE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN VET SCHOOLS – 
DITEVET 

 

Projekt E+ KA2, pogodba bo podpisana do konca leta 2020  

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

V projektu DiteVET bomo z uporabo orodja SELFIE pripravili oceno digitalne zrelosti v poklicnem 

in strokovnem izobraževanju na področju gostinstva in turizma. Partnerji v projektu bodo za 

področje izobraževanja in usposabljanja v gostinstvu in turizmu razvili oziroma pripravili:  

- oceno digitalne integracije za področje izobraževanja in usposabljanja v gostinstvu in 

turizmu; 

- prilagoditev orodja SELFIE;  

- ocenjevalno orodje za oceno digitalne zrelosti;  

- priročnik za izvajanje ocenjevanja z uporabo orodja SELFIE; 

- usposabljanje za izvajanje ocenjevanja z uporabo orodja SELFIE. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Raziskava o digitalni integraciji in zrelosti  Poročilo o rezultatih raziskave 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Danuša Škapin, Darko Mali (Slovenija); 

vodilni partner: Exelia (Grčija). 
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49. WELLNESS AND SPA TOURISM SECTORAL SKILLS – WESKILL 

Projekt E+ KA3, pogodba bo podpisana do konca novembra 2020  

Dolgoročni cilj 2: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno poklicno in 

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.1: Razvijati inovativne pristope načrtovanja in izvajanja kurikula v 

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

Projekt WeSkill je odgovor na potrebe po nadaljnjem razvoju wellness turizma in raznolike 

wellness ponudbe, kar vključuje tudi ustrezno usposabljanja osebja v začetnem in nadaljnjem 

poklicnem izobraževanju. Glavni cilj projekta je oblikovati izobraževalne programe in ustrezne 

vsebien za usposabljanje na področju wellnessa in zdraviliškega turizma. Razvitih bo več sklopov 

modulov za dijake srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter za zaposlene v wellness 

podjetjih. 

Partnerji v projektu WeSkill bodo razvili nova didaktična orodja (spletna aplikacija) ter druge 

rešitve, ki bodo na razpolago učiteljem in mentorjem pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja. 

Vsi rezultati projekta bodo pripravljeni v sodelovanju partnerjev v mednarodnem konzorciju ter 

tudi vodeni ob sodelovanju različnih šol in izmenjavi dijakov in študentov.  

CPI bo v projektu WeSkill koordiniral razvoj modulov po različnih državah, gostil drugo partnersko 

srečanje, sodeloval z GZS Velenje pri vključevanju delodajalcev, pripravil in izvedel usposabljanje 

učiteljev, organiziral desminacijsko konferenco ter skupaj s partnerji v Sloveniji sodeloval pri vseh 

projektnih aktivnostih. 

Aktivnosti  Pričakovani rezultati 

Raziskava o potrebah po izobraževanju in 

usposabljanju na področju wellnessa (podatki, 

vprašalniki, fokusne skupine) 

Poročilo o rezultatih raziskave 

Razvoj modulov na področju wellnessa Metodologija za pripravo modulov 

Organizacija partnerskega srečanja Izvedeno srečanje partnerjev projekta 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Danuša Škapin, Darko Mali; 

vodilni partner: Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO); 

partnerji: 18 partnerjev iz 8 držav: Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Srbija, Slovenija; 

partnerji iz Slovenije: Gospodarska zbornica Velenje, Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor. 
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50. 1POINT 

 

Pogodba št. … med CPI in Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije (TECOS) 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi 

priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno 

in trajnostno rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju 

in na poklicni poti 

Opis naloge:  

Cilj projekta 1Point je preoblikovati standardno metodologijo zagotavljanja kakovosti in postopka 

informacijske varnosti, ki se uporablja v industriji, v kreativno in inovativno metodologijo 

usposabljanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poudarek projekta je na 

usposabljanju bodočih strokovnjakov za vzdrževanje, pri čemer je cilj izboljšati njihova IT-znanja, 

povečati zaposljivost in razvijati inovativno mišljenje.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Intelektualni output 1 - Izdelan profil ECVET »Strokovnjak za 

vzdrževanje« 

Udeležba na srečanjih projektnih partnerjev - Udeležba na 2 srečanjih projektnih 

partnerjev 

Finančno in vsebinsko poročanje - Priprava polletnega poročila za 

obdobje 1. 11. 2020–30. 4. 2021; 

- priprava polletnega poročila za 

obdobje 1. 5. 2021–31. 10. 2021  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Aleksandar Sladojević; 

TECOS – Razvojni center Orodjarstva Slovenije (Slovenija); Atlantis Engineering AE (Grčija); 
Asociacion empresarial de investigacion centro tecnologico del mueble y la madera de la region 
de Murcia (Španija); European digital learning network (Italija); Hearthands solutions limited 
(Ciper).  
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51. ALLVIEW – ALLIENCE OF CENTRES OF VACATIONAL EXCELENCE IN THE FURNITURE 

AND WOOD SECTOR 

 

Pogodba št. AGREEMENT NUMBER – 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE med EACEA in 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLEY LA 

MADERA DE LA REGION DE MURCIA (nosilec projekta) 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

Opis naloge: Povezati potrebe lesarske panoge s politikami poklicnega izobraževanja ter prenos 

učnih dosežkov med državami in med različnimi izobraževalnimi ravnmi. ALLVIEW bo oblikoval 

platformo EU centrov poklicne odličnosti na področju pohištvene in lesarske industrije. Slonel bo 

na 3 stebrih inovativnega znanja: krožno gospodarstvo, digitalizacija in industrija 4.0 ter izdelava 

pametnega pohištva.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Analiza platform s ponudbo izobraževanja on-line; 

pregled obstoječih poklicnih profilov in potreb 

podjetij na področju lesarstva; 

pregled politik na področju obstoječih platform; 

izbrati podatke, ki bodo vključeni v novo platformo 

 

 

- Izdelana analiza ponudb spletnega 

izobraževanja; 

- izdelan pregled ponudbe spletnega 

izobraževanja v lesarskih podjetjih; 

- selekcija podatkov, umeščenih v novo 

platformo; 

- priprava predlogov za izboljšanje 

testne platforme  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darja Štarkl 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Igor Leban; 

mednarodni konzorcij, sestavljen iz 22 partnerjev iz Španije, Francije, Poljske, Nemčije, Belgije, 

Italije in Slovenije. 
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52. CHAISE – A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development 

 

Pogodba št. 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B med EACEA in UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE 

BERNARD, Francija (nosilec projekta) 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

poklicni poti 

Opis naloge: 

Predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje se med 17.–19. novembrom udeležujejo 

spletnega uvodnega srečanja projekta CHAISE. V projektu sodeluje 23 partnerjev iz industrije, 

visokošolskega sektorja, poklicnega izobraževanja in evropskih mrež za priznavanje kvalifikacij, ki 

so si zastavili cilj ustanoviti Evropsko zvezo za sektorske spretnosti (SSA) za tehnologije veriženja 

blokov (blockchain). V projektu bomo vzpostavili metodologijo za sistematično dokumentiranje in 

napovedovanje potreb na trgu dela po »blockchain« veščinah in izboljšanja kakovosti, ustreznosti 

in odzivnosti ponudbe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nosilec štiriletnega projekta 

Erasmus+ (KA2, SSA) je UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD iz Francije s skupno 23 partnerji iz 

15 držav EU. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

WP1 vodenje projekta - Prvo poročilo; 

- 2 mednarodna sestanka 

WP2 metodologija za uporabo podatkov o 

potrebah spretnosti veriženja blokov in 

ponudbi na trgu dela 

- Pridobivanje podatkov o prostih delovnih 

mestih na področju tehnologije veriženja 

blokov; 

- spodbujanje izpolnjevanja ankete o 

»ponudbi« spretnosti (formalni in 

neformalni programi, ki usposabljajo, 

izobražujejo te vsebine) 

 

WP4 vzpostavitev evropske strategije za razvoj 

spretnosti veriženja blokov 
- Raziskati spodbude in strategije s tega 

področja ter izvesti intervjuje z nosilci 

WP8 diseminacija in komunikacija - Redno razširjati vse informacije, ki jih 

pripravlja vodja aktivnosti v svoji mreži; 

- pripraviti seznam zainteresiranih ustanov in 

posameznikov za rezultate projekta 

WP10 zagotavljanje kakovosti in evalvacija - Sodelovanje v evalvacijah, ki jih določi vodja 

aktivnosti 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Tanja Logar, Davorin Majkus, Jure Šuligoj, Vedran Jakačič; 

vodja projekta: UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD (Francija), in drugi partnerji iz 15 držav. 
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53. RURAL HERITAGE 

 

Dolgoročni cilj 1: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki omogoča vsem 

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati fleksibilen in prehoden sistem kvalifikacij, ki spodbuja 

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

poklicni poti 

Opis naloge:  

Evropski sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja kaže očitno vrzel turističnih 

strokovnjakov, specializiranih za kulturno in podeželsko dediščino, zlasti za tolmačenje in 

komunikacijske tehnike. Analiza kvalifikacij razreši, da obstaja potreba po prilagoditvi prečnih 

kompetenc. Pripravili bomo Vodič evropske ruralne dediščine z različnimi kvalifikacijami, ravnmi in 

poklicnimi družinami. 

Kulturna dediščina ponuja velik potencial za oživitev podeželskih območij ter spodbujanje 

trajnostnega turizma in ustvarjanja delovnih mest, zato je pomembno usposobiti strokovnjake, 

zlasti mlade na podeželju, kot način za spodbujanje kakovostne zaposlitve mladih in vzdrževanja 

prebivalstva na teh območjih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Projektno vodenje in podpora implementaciji - Poročanje interim report; 

- zagotavljanje kakovosti projekta; 

- organizacija delavnice v Sloveniji 

(multiplikativni dogodek); 

- diseminacija – priprava načrta za 

uporabo in spremljanje rezultatov 

Metodološki vodnik novih kompetenc za profil 

(OER) Vodič evropske ruralne dediščine 

Priprava metodologije in opis poklicnega 

profila Vodič evropske ruralne dediščine, 

tvorjenje kompetenčnih/učnih enot … 

Strukturiran program usposabljanja za učitelje 

(OER) 

Zagotavljanje povratnih informacij  

e-learning & communication platform »rural 

heritage« (OER) 

Zagotavljanje povratnih informacij 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Majda Stopar in Jure Šuligoj 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança (Španija) (nosilec projekta); 

Servima, servicios ambientales y recursos educativos S.L. (Španija); For.es. Formazione e Sviluppo 

Srl (Italija); CoraNE – Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina 

(Portugalska); Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Madžarska); CPI (Slovenija). 
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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 2021, po katerih je dovoljeno število zaposlenih na CPI, ki se financirajo iz proračuna, 37. 

V kadrovskem načrtu za leto 2021 načrtujemo prerazporeditev enega višjega svetovalca področja I v 

področnega podsekretarja in enega višjega svetovalca področja II v višjega svetovalca področja I. 

Število zaposlenih se pri tem ne bo spremenilo, spremenila se bo samo struktura zasedenosti 

delovnih mest. 
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Kadrovski načrt  za leto 2021 Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN: 37

Šifra in naziv DM TR DM

PR pred 

napredova

njem MIN

PR po 

napredova

nju MAX

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2020

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2021

Načrtovano 

število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2022

Vir financiranja po Uredbi

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(5511)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebne 

naloge

Drugo

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(687210)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(5511)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebn

e naloge

Drugo

B017390 DIREKTOR CPI VII/2 55 55 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII/2 42 52 3 3 4 1. Državni proračun 2 1 2 2

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I VII/2 39 49 14 14 14 1. Državni proračun 10 4 10 4

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 11 11 10 1. Državni proračun 5 6 5 5

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 0 0 0 1. Državni proračun 

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3 2 2 1. Državni proračun 1 1 1 1

J017092 RAČUNOVODJA VII/2(II) VII/2 35 45 1 0 0 1. Državni proračun 0 0

J017037 KADROVIK VII2 (II) VII/2 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 VII/1 27 37 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

J035025 HIŠNIK V 19 29 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

J015044 FINANČNI REFERENT V 22 32 0 1 1 1. Državni proračun 1 1

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II ZA 

PODROČJE RAČUNOVODSTVA
VII/2 37 47 0 1 1 1. Državni proračun 1 1

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 18 15 8

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna

15 8

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 0 1 3

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna

1 3

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3,5 3 3

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna

3 3

58,5 56 51 23 0 0 14 0 0 0 19 23 0 0 14 0 0 0 14

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2021

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2022



 

   
 

4.2. Finančni načrt Centra RS za poklicno izobraževanje 

Predlog finančnega načrta sestavljata splošni in posebni del. Pri pripravi smo upoštevali izhodišča za 

pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2021 Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport iz dokumenta javnim zavodom po 28. členu ZOFVI št.410-1/2021/4, z 

dne 14. 12. 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 ki 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 2021 in 2022 (Uradni list RS, 

št. 174/20); 

− 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 in 174/20 – ZIPRS2122); 

− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); 

− 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); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501


 

   
 

− Izhodišča za pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2021, 

št. 410-1/2021/04 z dne 14. 12. 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, 89/08in 175/20); 

− 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. 80/19); 

− Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 97/20); 

− Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21); 

− Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 

št. 174/20); 

− drugi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

 

Ekonomska izhodišča 

 

Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 

(Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2122) je v okviru sprejetega proračuna 

Republike Slovenije za leto 2021 za izvajanje javne službe CPI v letu 2021 MIZŠ predvidelo znesek v 

višini 1.072.987,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na PP 687210 Center RS za poklicno izobraževanje. 

Sredstva za osnovne in posebne naloge so v skupni višini 512.717,00 EUR in posebna pogodba MIZŠ 

(PP 482710) v skupni višini 42.060,16 EUR. 

MDDSZ za izvajanje javne službe CPI v letu 2021 zagotavlja sredstva iz PP 5511 Razvoj nacionalne 

kvalifikacijske strukture v višini 666.930,00 EUR, hkrati ministrstvo zagotavlja sredstva tudi iz drugih 

proračunskih postavk v skupni višini 222.168,00 EUR. 

 

Kadrovski načrt in politika zaposlovanja: 

Ob upoštevanju Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) iz drugega 

odstavka 60. člena ZIPRS2122 je za naš javni zavod v letu 2021 dovoljeno število zaposlenih, ki se 

financirajo iz državnega proračuna, 37. 



 

   
 

4.2.1. Planirani izkaz skupnih prihodkov in odhodov zavoda 

 

Viri prihodkov CPI v letu 2021 so naslednji: 

− sredstva državnega proračuna MIZŠ 1.072.987,00 EUR (PP 687210); 

− sredstva državnega proračuna MDDSZ 666.930,00 EUR (PP 5511); 

− sredstva državnega proračuna projekti MIZŠ 512.717,00 EUR (PP 667610, 716910, 4832010, 

401910, 716710) in posebna pogodba MIZŠ 42.060,16 EUR (PP 482710); 

− sredstva državnega proračuna ESS MIZŠ 510.331,11 EUR (PP 160176, 160177, 160178, 

160179, 1500044, 1500045, 1500046, 1500047); 

− sredstva državnega proračuna projekt ESS MDDSZ 222.168,00 EUR (PP 160137, 160138, 

160139, 160140); 

− sredstva državnega proračuna projekt ESS Konzorciji 52.500,00 EUR; 

− sredstva, ki niso iz proračunskih virov – mednarodni in drugi viri 512.877,00 EUR; 

− sredstva, ki niso iz proračunskih virov – lastni in drugi viri 20.000,00 EUR. 

 

SKUPAJ PRIHODKI v letu 2021 znašajo 3.612.570,27 EUR. 

 

Viri planiranih odhodkov CPI v letu 2021 

Celotni planirani odhodki CPI v letu 2021: 

− za plače 1.666.080,95 EUR; 

− za prispevke 261.039,77 EUR; 

− za dodatno pokojninsko zavarovanje 22.955,44 EUR; 

− za regres za letni dopust 54.918,42 EUR; 

− za druge osebne prejemke 109.968,54 EUR; 

− za blago in storitve 753.662,55 EUR; 

− za druge operativne odhodke 680.004,44 EUR; 

− za investicijske odhodke 119.940,16 EUR. 

Odhodke za investicije bomo pokrili iz projekta ESS MDDSZ v višini 4.880,00 EUR, posebna pogodba 

MIZŠ investicije 42.060,16 EUR, MIZŠ redna dejavnost 17.000,00 EUR in 56.000,00 EUR iz ostankov 

sredstev iz preteklih let. 

 

SKUPAJ ODHODKI v letu 2020 znašajo 3.668.570,27 EUR. 

Podrobnejši razrez celotnih odhodkov sredstev – odhodkov po posameznih proračunskih postavkah 

ministrstev oziroma virih financiranja – je prikazan v preglednici Finančni načrt prihodkov in 

odhodkov po denarnem toku za leto 2021 v prilogi k temu dokumentu. Razlika med prihodki in 

odhodki je 56.000,00 EUR, kar bo šlo za pokrivanje odhodkov za investicije, ki jih bomo po sklepu 

Sveta zavoda krili iz ostankov sredstev iz preteklih let. 

 



 

   
 

Preglednica 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2021 (v EUR) 

 
 

 

MIZŠ MDDSZ
Ostanki iz prejšnjih 

let
MIZŠ EUROPASS Skupaj MIZŠ MDDSZ Skupaj

0 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 1.919.884,24 1.895.825,84 913.339,37 513.025,53 0,00 0,00 1.426.364,90 192.025,20 88.616,80 280.642,00 13.932,00 0,00 229.137,26 0,00 1.950.076,16 102,86

1.1. Bruto plače delodajalca 1.633.701,87 1.616.837,90 783.101,09 437.956,77 1.221.057,86 162.858,01 74.822,80 237.680,81 12.000,00 195.342,28 1.666.080,95 103,05

1.2. Prispevki delodajalca 263.086,49 255.958,27 120.068,64 69.298,20 189.366,84 26.174,45 12.249,36 38.423,81 1.932,00 31.317,12 261.039,77 101,99

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 23.095,88 23.029,67 10.169,64 5.770,56 15.940,20 2.992,74 1.544,64 4.537,38 2.477,86 22.955,44 99,68

1.4. Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00

2. Drugi osebni prejemki 172.738,99 150.861,35 64.090,63 32.569,47 0,00 0,00 96.660,10 42.327,36 9.264,20 51.591,56 0,00 0,00 16.635,30 0,00 164.886,96 109,30

2.1. prehrana 52.199,04 46.375,27 20.746,00 12.628,00 33.374,00 6.150,00 2.706,00 8.856,00 6.314,00 48.544,00 104,68

2.2. prevoz 47.634,98 35.039,73 20.101,62 5.657,96 25.759,58 12.666,40 2.576,20 15.242,60 3.352,80 44.354,98 126,58

2.3. regres za letni dopust 55.171,70 54.108,59 22.896,50 13.937,00 36.833,50 7.134,42 3.982,00 11.116,42 6.968,50 54.918,42 101,50

2.4. odpravnine 16.867,00 9.390,87 0,00 16.087,78 16.087,78 16.087,78 171,31

2.5. Poračun 0,00 0,00 0,00

2.6. jubilejne nagrade 866,27 693,01 346,51 346,51 693,02 288,76 288,76 981,78 141,67

2.7. dodatek za delo na domu 5.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Izdatki za blago in storitve 970.957,41 723.681,69 78.557,00 57.335,00 0,00 0,00 135.892,00 87.978,55 57.407,00 145.385,55 18.568,00 303.717,00 150.100,00 0,00 753.662,55 104,14

3.1. stroški materiala in storitev 129.206,14 546.022,54 23.000,00 28.800,00 51.800,00 40.500,00 25.500,00 66.000,00 8.661,00 283.717,00 105.100,00 515.278,00 94,37

3.2. posebni material in storitve 0,00 18.893,60 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.978,55 5.000,00 10.978,55 1.000,00 5.000,00 5.000,00 23.978,55 126,91

3.2. energija in komunalne strotive 17.279,00 23.892,09 10.000,00 5.200,00 15.200,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 1.000,00 3.000,00 25.200,00 105,47

3.3. stroški telefona, poštnina,zavarovanja, gorivo 17.265,00 4.063,93 2.000,00 2.000,00 4.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 4.000,00 9.500,00 233,76

3.4. izdatki za službena potovanje 51.016,00 20.702,46 10.000,00 2.000,00 12.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00 5.000,00 20.000,00 45.000,00 217,37

3.5. Druge storitve 410.093,81 90.278,29 27.000,00 16.335,00 0,00 43.335,00 25.000,00 15.000,00 40.000,00 3.407,00 10.000,00 10.000,00 106.742,00 118,24

3.6. poslovne najemnine in zakupnine organizacije dogodkov 346.097,46 19.481,08 5.557,00 2.000,00 7.557,00 10.000,00 4.407,00 14.407,00 3.000,00 3.000,00 27.964,00 143,54

3.7. kazni in odškodnine 0,00 347,70 0,00 0,00 0,00

4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane 

plače)
804.281,12 528.242,69 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 188.000,00 62.000,00 250.000,00 20.000,00 209.000,00 117.004,44 20.000,00 680.004,44 128,73

4.1. delo preko študentskega servisa 1.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji 512.625,20 304.022,19 64.000,00 64.000,00 140.000,00 32.000,00 172.000,00 15.000,00 150.000,00 37.004,44 438.004,44 144,07

4.3. drugi operativnI odhodki 290.490,92 224.220,50 0,00 48.000,00 30.000,00 78.000,00 5.000,00 59.000,00 80.000,00 20.000,00 242.000,00 107,93

5. Investicijski odhodki 55.000,00 45.119,88 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 4.880,00 4.880,00 42.060,16 0,00 56.000,00 119.940,16 265,83

5.1. nakup opreme 55.000,00 45.119,88 0,00 4.880,00 4.880,00 42.060,16 56.000,00 102.940,16 228,15

5.2. druga vlaganja (aplikacija Europass) 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

SKUPAJ VSI ODHODKI 3.922.861,76 3.343.731,45 1.072.987,00 666.930,00 0,00 0,00 1.739.917,00 510.331,11 222.168,00 732.499,11 52.500,00 554.777,16 512.877,00 76.000,00 3.668.570,27 109,71

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 3.870.301,76 3.073.337,39 1.072.987,00 666.930,00 0,00 0,00 1.739.917,00 510.331,11 222.168,00 732.499,11 52.500,00 554.777,16 512.877,00 20.000,00 3.612.570,27 117,55

I.  PRORAČUNSKI VIRI 3.324.082,38 2.857.217,89 1.072.987,00 666.930,00 0,00 0,00 1.739.917,00 510.331,11 222.168,00 732.499,11 52.500,00 554.777,16 0,00 0,00 3.079.693,27 107,79

1. mizš, plače in materialni stroški PP: 687210 1.057.262,00 1.010.952,84 1.055.987,00 1.055.987,00 0,00 1.055.987,00 104,45

2. MDDSZ, plače in materialni stroški PP: 5511 654.571,75 622.891,39 666.930,00 666.930,00 0,00 666.930,00 107,07

3. MIZŠ Investicije - aplikacija Europass PP: 687210 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 #DEL/0!

3a. MIZŠ Investicije - pogodba za hladilno napravo: 487210 0,00 5.613,78 0,00 0,00 42.060,16 42.060,16 749,23

4. MIZŠ Projekti PP: 483210, 667610, 716710, 687010, 716010, 

715310, 578510*
231.132,00 199.245,84 0,00 0,00 512.717,00 512.717,00 257,33

5. MDDSZ; Strukturni skladi PP:160137,160138,130139,160140 214.690,78 169.782,63 0,00 222.168,00 222.168,00 222.168,00 130,85

6. MIZŠ;  Strukturni skladi PP-

160176,160177,160178,160179,150044,150046,150045,150017
1.112.055,85 791.387,98 0,00 510.331,11 510.331,11 510.331,11 64,49

7. Strukturni skladi - konzorcij 54.370,00 54.370,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 96,56

8. MIZŠ; Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v VIZ PP: 715310
0,00 2.973,43 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Lastni projekti 0,00 0,00 0,00

II. NEPRORAČUNSKI VIRI 546.219,38 216.119,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.877,00 20.000,00 532.877,00 246,57

1. Seminarji 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

2. Mednarodni projekti - ERASMUS+ Projekti 546.219,38 100.468,00 0,00 0,00 281.162,00 281.162,00 279,85

3. Mednarodni projekti - ostali projekti 115.651,50 0,00 0,00 231.715,00 231.715,00 200,36

4. Lastni projekti 0,00 0,00 0,00

5. Drugi viri 0,00 0,00 0,00

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) -52.560,00 -270.394,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 -56.000,00 20,71

INDEKS 

'21/20
Stroški/dejavnost Realizacija 2020

Dejavnost javne službe za leto 2021 Osnovne/ posebne

naloge - 

proračunski viri ki 

niso

tržna

 dejavnost

Projektne

naloge - 

neproračunski 

viri, ki niso

tržna

 dejavnost

 Strukturni skladi za leto 2021
Projektne naloge - 

Strukturni skladi - 

instituc. partner - 

Konzorcij

Lastni projekti
SKUPAJ

 2021
LDN 2020



 

   
 

4.2.2. Planirani odhodki CPI po namenu 

 

Odhodki iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in dogovorjenih nalog z ministrstvoma 

so za leto 2021 razdeljeni po namenih, in sicer: 

A. za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ; 

B. za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ; 

C. za projekte ESS MIZŠ; 
D. za projekte ESS MDDSZ; 

E. za projekte ESS Konzorciji; 

F. za osnovne in posebne naloge MIZŠ; 

G. za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost; 

H. za lastne projekte. 

 

A) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ PP 687210 

Načrtujejo se v skupni višini 1.072.987,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 783.101,09 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 22.896,50 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 40.847,62 EUR; 

− iz naslova jubilejnih nagrad 346,51 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 120.068,64 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 10.169,64 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 78.557,00 EUR; 

− iz naslova investicij aplikacije Europass 17.000,00 EUR. 

 

Pri izračunu stroškov dela za leto 2021 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 995,50 EUR na zaposlenega; 

− prehrano na delu v višini 4,10 EUR na dan za 11 mesecev; 

− sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ob upoštevanju najcenejše cene 

prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih; 

− jubilejno nagrado za 1 zaposleno 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 2021 znesek minimalne 

premije KAD poviša za 1,65 in znaša minimalna premija 32,18 EUR (Uradni list RS, 

št. 204/20); 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač; 

− redno delovno uspešnost direktorja v višini 2 % osnovne plače od julija do decembra 2020; 

− vodstveni dodatek za dve osebi (za vsako 8 %). 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ ter za leto 2021 znašajo 

78.557,00 EUR. 

 



 

   
 

Preglednica 2: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 687210 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2021/2021

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 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini 0,00

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 1,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 1,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
745.809,89 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,63 58.090,44 697.087,37

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 5.070,88 60.850,56

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 952,86 11.434,32

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 3.432,21 3.432,21 3.432,21 3.432,21 13.728,84

11
sredstva za delovno uspešnost direktorja 

(1.7.2020-31.12.2020)
439,38

15 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
745.809,89 64.114,37 67.546,58 64.553,75 64.114,37 67.546,58 64.114,37 64.114,37 67.546,58 64.114,37 64.114,37 67.546,58 64.114,18 783.101,09 105,00

16 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 21.635,11 22.896,50 22.896,50 105,83

17
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
18.016,06 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 1.886,00 20.746,00 115,15

18
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
16.025,83 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 1.827,42 20.101,62 125,43

19
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
10.643,01 346,51 346,51 3,26

20 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 66.320,01 3.713,42 3.713,42 3.713,42 4.059,93 3.713,42 26.609,92 3.713,42 0,00 3.713,42 3.713,42 3.713,42 3.713,42 64.090,63 96,64

21 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
812.129,90 67.827,79 71.260,00 68.267,17 68.174,30 71.260,00 90.724,29 67.827,79 67.546,58 67.827,79 67.827,79 71.260,00 67.827,60 847.191,72 104,32

22 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 115.970,13 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 120.068,64 103,53

24 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
115.970,13 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 10.005,72 120.068,64 103,53

RAZLIKA

25 413310 KAD;  (41) 9.913,91 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 10.169,64 102,58

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
938.013,94 78.680,98 82.113,19 79.120,36 79.027,49 82.113,19 101.577,48 78.680,98 78.399,77 78.680,98 78.680,98 82.113,19 78.680,79 977.430,00 104,20

26
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
77.235,96 6.507,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 78.557,00 101,71

28 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
77.235,96 6.507,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 78.557,00 101,71

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
1.015.249,90 85.187,98 88.663,19 85.670,36 85.577,49 88.663,19 108.127,48 85.230,98 84.949,77 85.230,98 85.230,98 88.663,19 85.230,79 1.055.987,00 104,01

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI * 0,00 17.000,00 17.000,00

29 SKUPAJ I. + II. 1.015.249,90 85.187,98 88.663,19 85.670,36 85.577,49 88.663,19 108.127,48 85.230,98 84.949,77 85.230,98 102.230,98 88.663,19 85.230,79 1.072.987,00 105,69

28

29 SKUPAJ (27 - 28) 1.015.249,90 1.072.987,00 105,69



 

   
 

B) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ PP 5511 

Načrtujejo se v skupni višini 666.930,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 437.956,77 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 13.937,00 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 18.285,96 EUR; 

− iz naslova jubilejnih nagrad 346,51 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 69.298,20 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.770,56 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 121.335,00 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 drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 995,50 EUR na zaposlenega; 

− prehrano na delu v višini 4,10 EUR na dan za 11 mesecev; 

− sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z njega, ob upoštevanju najcenejše cene 
prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih; 

− jubilejno nagrado za 1 zaposleno 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 2021 znesek minimalne 

premije KAD poviša ZA 1,65 in znaša minimalna premija 32,18 EUR (Uradni list RS, 

št. 204/20); 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač; 

− vodstveni dodatek za dve zaposleni (vsaka 5 %). 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MDDSZ ter za leto 2021 znašajo 

121.335,00 EUR. 

 



 

   
 

Preglednica 3: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 
Številka in naziv proračunske postavke: 5511 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

Procent povišanja 

/zmižanja 

2021/2020

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 12,00

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)
414.643,50 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.609,49 32.606,34 391.310,73

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 2.333,78 28.005,36

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 893,35 10.720,20

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 1.980,12 1.980,12 1.980,12 1.980,12 7.920,48

10 Uskladitev po izhodiščih 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
414.643,50 35.836,62 37.816,74 35.836,62 35.836,62 37.816,74 35.836,62 35.836,62 37.816,74 35.836,62 35.836,62 37.816,74 35.833,47 437.956,77 105,62

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 13.168,12 13.937,00 13.937,00 105,84

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
11.718,28 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 12.628,00 107,76

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
4.523,58 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 514,36 5.657,96 125,08

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
1.660,71 346,51 346,51 20,87

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 31.070,69 1.662,36 2.008,87 1.662,36 1.662,36 1.662,36 15.599,36 1.662,36 0,00 1.662,36 1.662,36 1.662,36 1.662,36 32.569,47 104,82

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
445.714,19 37.498,98 39.825,61 37.498,98 37.498,98 39.479,10 51.435,98 37.498,98 37.816,74 37.498,98 37.498,98 39.479,10 37.495,83 470.526,24 105,57

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 65.684,05 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 69.298,20 105,50

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
65.684,05 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 5.774,85 69.298,20 105,50

23 413310 KAD;  (41) 5.504,99 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 5.770,56 104,82

23a

413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
516.903,23 43.754,71 46.081,34 43.754,71 43.754,71 45.734,83 57.691,71 43.754,71 44.072,47 43.754,71 43.754,71 45.734,83 43.751,56 545.595,00 105,55

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
102.347,01 4.093,66 4.093,66 4.093,66 4.093,66 8.093,74 8.093,66 8.093,66 8.093,66 8.093,66 8.093,66 34.093,66 14.135,66 113.166,00 110,57

25 PROJEKT RIS 8.169,00 912,33 912,33 912,33 684,25 684,25 366,00 366,00 366,00 684,25 684,25 684,25 912,76 8.169,00 100,00

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
110.516,01 5.005,99 5.005,99 5.005,99 4.777,91 8.777,99 8.459,66 8.459,66 8.459,66 8.777,91 8.777,91 34.777,91 15.048,42 121.335,00 109,79

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
627.419,24 48.760,70 51.087,33 48.532,62 48.532,62 54.512,82 66.151,37 52.214,37 52.532,13 52.532,62 52.532,62 80.512,74 58.799,98 666.930,00 106,30

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 627.419,24 48.760,70 51.087,33 48.532,62 48.532,62 54.512,82 66.151,37 52.214,37 52.532,13 52.532,62 52.532,62 80.512,74 58.799,98 666.930,00 106,30

29 SKUPAJ prihodek (27 - 28) 627.419,24 666.930,00 106,30



 

   
 

 

Preglednica 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2021, MDDSZ (v EUR) 

 

  

Plan 2020 Plan 2021
Indeks 

2021/2020

I.PRIHODKI SKUPAJ 654.572 669.673 102

A. Prihodki od poslovanja 654.572 669.673 102

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 654.572 669.673 102

1.1. Javna služba 654.572 669.673 102

1.2. Drugi prihodki

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga

B. Finančni prihodki

C. Izredni prihodki

Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II. ODHODKI SKUPAJ 654.572 669.673 102

1. Stroški materiala 8.169 8169 100

2. Stroški storitev 123.166 113.166 92

3. Stroški dela 523.237 548.338 105

3.1. Plače in nadomestila plač 421.079 440.071 105

3.2 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 67.082 70.851 106

3.3. davek na izplačane plače

3.4. Drugi stroški dela 35.076 37.416 107

4. Amortizacija

5. Davek od dobička

6. Ostali drugi stroški

7. Finančni odhodki

8. Izredni odhodki

9. Prevrednotevalni odhodki

III. RAZLIKA 0 0



 

   
 

C) Odhodki za projekte ESS MIZŠ, ki se izplačujejo iz PP 160176, 160177, 160178, 160179, 150044, 

150046, 150045, 150047 

Načrtujejo se v skupni višini 510.331,11 EUR, in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 162.858,01 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 7.134,42 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 34.904,18 EUR; 

− iz naslova jubilejnih nagrad 288,76 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 26.174,45 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.992,74 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 87.978,55 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 188.000,00 EUR. 

 

Na CPI se izvajajo 3 projekti ESS MIZŠ: 

− Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020; 

− Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021; 

− Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v 

letih 2018–2022. 

V letu 2021 se zaključujeta dva projekta, in sicer Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020 z 

dnem 28. 2. 2021 (1 zaposlitev) in Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 z dnem 31. 10. 2021 

(6 zaposlitev). 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 2 zaposlitvi za 12 mesecev za redno delo, 8 zaposlitev za 

10 mesecev in 9 zaposlitev za 2 meseca ter dodatek za delovno dobo in druge dodatke (dodatek za 

magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 995,50 EUR na zaposlenega in sorazmernost zaposlitve; 

− prehrano na delu v višini 4,10 EUR na dan za 11 mesecev; 

− sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ob upoštevanju najcenejše cene 

prevoza na podlagi pisnih izjav zaposlenih; 

− jubilejno nagrado za 1 zaposlenega 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 2021 znesek minimalne 

premije KAD poviša za 1,65 in znaša minimalna premija 32,18 EUR (Uradni list RS, 

št. 204/20); 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt za leto 2021 in 

znašajo 275.978,55 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 ustvarijo zunanji izvajalci, plačila pa se izvedejo na podlagi prejetih 

računov. 

 

  



 

   
 

Preglednica 5: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ ESS v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 160176, 160177, 160178, 160179, 150044,150046, 150045, 150047 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2021/2020

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 10,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih - 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 8,00 80,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 8,00 80,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
186.066,63 15.044,38 15.044,38 15.044,38 13.089,60 13.089,60 13.089,60 13.089,60 13.089,60 13.089,60 13.089,60 13.089,60 3.077,07 152.927,01

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 614,39 614,39 614,39 575,69 575,69 575,69 575,69 575,69 575,69 575,69 575,69 139,90 6.588,59

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 0,00

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 902,67 869,00 785,37 785,37 3.342,41

11 Poračuni 0,00

14 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
186.066,63 15.658,77 16.561,44 15.658,77 13.665,29 14.534,29 13.665,29 13.665,29 14.450,66 13.665,29 13.665,29 14.450,66 3.216,97 162.858,01 87,53

15 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 8.919,83 7.134,42 7.134,42 79,98

16
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
7.207,46 656,00 656,00 656,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 164,00 6.150,00 85,33

17
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
9.557,36 1.264,29 1.264,29 1.264,29 1.204,49 1.204,49 1.204,49 1.204,49 1.204,49 1.204,49 1.204,49 442,10 12.666,40 132,53

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
1.758,54 1.174,78 288,76 14.913,00 16.376,54 931,26

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 27.443,19 1.920,29 1.920,29 3.095,07 1.778,49 1.778,49 8.912,91 1.778,49 0,00 1.778,49 2.067,25 16.691,49 606,10 42.327,36 154,24

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
213.509,82 17.579,06 18.481,73 18.753,84 15.443,78 16.312,78 22.578,20 15.443,78 14.450,66 15.443,78 15.732,54 31.142,15 3.823,07 205.185,37 96,10

21 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 30.435,20 2.569,51 2.569,51 2.569,51 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 527,84 26.174,45

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
30.435,20 2.569,51 2.569,51 2.569,51 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 2.242,26 527,84 26.174,45 86,00

24 413310 KAD;  (41) 3.551,33 289,62 289,62 289,62 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 64,36 2.992,74 84,27

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
247.496,35 20.438,19 21.340,86 21.612,97 17.943,48 18.812,48 25.077,90 17.943,48 16.950,36 17.943,48 18.232,24 33.641,85 4.415,27 234.352,56 94,69

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
609.446,68 25.089,05 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 20.088,95 5.000,00 275.978,55

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
609.446,68 25.089,05 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 25.088,95 20.088,95 5.000,00 275.978,55 45,28

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
856.943,03 45.527,24 46.429,81 46.701,92 43.032,43 43.901,43 50.166,85 43.032,43 42.039,31 43.032,43 43.321,19 53.730,80 9.415,27 510.331,11 59,55

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00

28 SKUPAJ I. + II. 856.943,03 45.527,24 46.429,81 46.701,92 43.032,43 43.901,43 50.166,85 43.032,43 42.039,31 43.032,43 43.321,19 53.730,80 9.415,27 510.331,11 59,55

28

29 SKUPAJ (27 - 28) 856.943,03 510.331,11 59,55



 

   
 

D) Odhodki za projekte ESS MDDSZ PP 160137, 160138, 160139, 160140 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 222.168,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova bruto plač 74.822,80 EUR; 

− iz naslova regresa 3.982,00 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 5.285,20 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 12.249,36 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.544,64 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 57.407,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 62.000,00 EUR; 

− iz naslova investicij 4.880,00 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 drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 995,50 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu v višini 4,10 EUR na dan za 11 mesecev; 

− sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ob upoštevanju najcenejše cene 
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 2021 znesek minimalne 

premije KAD poviša za 1,65 in znaša minimalna premija 32,18 EUR (Uradni list RS, 

št. 204/20); 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekte ter za leto 2021 

znašajo 119.407,00 EUR. 

Načrtuje se tudi nakup računalniške opreme v skupnem znesku 4.880,00 EUR. 

 

  



 

   
 

Preglednica 6: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne MDDSZ ESS v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

Številka in naziv proračunske postavke: 160137,160138,160139,160140 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2021/2020

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 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)
66.553,12 4.896,45 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 6.056,50 71.517,95 107,46

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 1.951,68

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 0,00

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 263,00 363,39 363,39 363,39 1.353,17

11 Poračuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
66.553,12 5.059,09 6.482,14 6.219,14 6.219,14 6.582,53 6.219,14 6.219,14 6.582,53 6.219,14 6.219,14 6.582,53 6.219,14 74.822,80 112,43

15 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 3.331,22 3.982,00 3.982,00 119,54

16
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
3.007,66 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 2.706,00 89,97

17
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
1.704,32 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 234,20 2.576,20 151,16

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
339,00 0,00 0,00

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 8.382,20 480,20 480,20 480,20 480,20 480,20 4.462,20 480,20 0,00 480,20 480,20 480,20 480,20 9.264,20 110,52

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
74.935,32 5.539,29 6.962,34 6.699,34 6.699,34 7.062,73 10.681,34 6.699,34 6.582,53 6.699,34 6.699,34 7.062,73 6.699,34 84.087,00 112,21

21 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 10.923,26 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 12.249,36

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
10.923,26 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 1.020,78 12.249,36 112,14

24 413310 KAD;  (41) 1.321,02 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 1.544,64 116,93

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
87.179,60 6.688,79 8.111,84 7.848,84 7.848,84 8.212,23 11.830,84 7.848,84 7.732,03 7.848,84 7.848,84 8.212,23 7.848,84 97.881,00 112,28

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
111.632,83 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,62 119.407,00

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
111.632,83 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,58 9.950,62 119.407,00 106,96

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
198.812,43 16.639,37 18.062,42 17.799,42 17.799,42 18.162,81 21.781,42 17.799,42 17.682,61 17.799,42 17.799,42 18.162,81 17.799,46 217.288,00 109,29

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.348,09 4.880,00 4.880,00 361,99

28 SKUPAJ I. + II. 200.160,52 16.639,37 18.062,42 17.799,42 22.679,42 18.162,81 21.781,42 17.799,42 17.682,61 17.799,42 17.799,42 18.162,81 17.799,46 222.168,00 110,99

29 SKUPAJ (27 - 28) 200.160,52 222.168,00



 

   
 

E) Odhodki za projekte ESS Konzorciji 

Načrtujejo se v skupni višini 52.500,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova bruto plač 12.000,00 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 1.932,00 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 18.568,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 20.000,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali povečan obseg za 12 mesecev. 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2021 

znašajo 38.568,00 EUR. 

 



 

   
 

Preglednica 7: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe ESS KONZORCIJI v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija  

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

Procent 

povišanja 

/zmižanja 

2020/2021

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 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 1,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 1,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
0,00

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 0,00

9 Povečan obseg 3.524,36 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 1.000,00 12.000,00 340,49

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
3.524,36 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 1.000,00 12.000,00 340,49

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 0,00

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
0,00

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
0,00

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 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 0,00

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
3.524,36 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 1.000,00 12.000,00 340,49

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 546,14 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 1.932,00 353,76

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
546,14 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 1.932,00 353,76

23 413310 KAD;  (41) 0,00 0,00

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
4.070,50 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 1.161,00 1.161,00 13.932,00 342,27

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
14.301,44 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 38.568,00 269,68

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
14.301,44 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 3.214,00 38.568,00 269,68

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
18.371,94 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 52.500,00 285,76

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 18.371,94 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00 52.500,00 285,76

28

29 SKUPAJ  prihodek(27 - 28) 18.371,94 52.500,00 285,76



 

   
 

F) Odhodki za osnovne in posebne naloge MIZŠ PP 716910, 483210, 667610, 401910, 716710, 

482710 

Načrtujejo se v skupni višini 554.777,16 EUR, in sicer: 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 303.717,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 209.000,00 EUR; 

− iz naslova investicijskih odhodkov (posebna pogodba MIZŠ) 42.060,16 EUR. 

 

Na CPI izvajamo 18 osnovnih in posebnih nalog iz proračunskih sredstev MIZŠ, in sicer iz PP 667610, 

716910, 483210, 401910, 716910. 

Posebna naloga ID 29 Krožne šole (17.000,00 EUR): ocena stroškov sodelovanja CPI v programu 

Krožne šole za leto 2021 je samo okvirno dogovorjena, ni pa še potrjena z načrtom izvedbe programa, 

ki je v pripravi. 

Posebna naloga ID 33 Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (250.000,00 EUR) je samo 

okvirno dogovorjena. Čakamo formalni odgovor iz medresorskega usklajevanja (glede odloka o 

spremembi Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 2020–23). 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ in za leto 2021. Večino 

nalog opravljajo zunanji sodelavci na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Druge stroške za blago 

in storitve ustvarijo zunanji izvajalci, plačila pa se izvedejo na podlagi prejetih računov (vse naloge so 

razvidne v preglednicah 5A priloge k temu dokumentu). 

S posebno pogodbo C3330-20-424117 se načrtuje investicija nakupa hladilnega agregata na 

PP 482710. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Preglednica 8: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ Osnovne in posebne naloge 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 716910, 483210, 667610, 401910, 716710, 482710 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

% 

povišanja/zn

ižanja 21/20

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 1,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
2.232,90 0,00 0,00

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 0,00

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00

10 Poračuni 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
2.232,90 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 0,00

14 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 0,00

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
69,70 0,00 0,00

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
35,20 0,00 0,00

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 104,90 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 0,00

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
2.337,80 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 0,00

20 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 359,49 0,00 0,00

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
359,49 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 0,00

23 413310 KAD;  (41) 30,53 0,00 0,00

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
2.727,82 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 0,00

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
196.518,02 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,49 512.717,00 260,90

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
196.518,02 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,49 512.717,00 260,90

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
199.245,84 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,49 512.717,00 257,33

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.613,78 42.060,16 42.060,16

Posebna pogodba MIZŠ Investicija hladilni 

agregat
5.613,78 42.060,16 42.060,16 749,23

27 SKUPAJ I. + II. 204.859,62 42.726,41 42.726,41 84.786,57 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,41 42.726,49 554.777,16 270,81

29 SKUPAJ (27 - 28) 204.859,62 554.777,16 270,81



 

   
 

 

G) Odhodki za projektne naloge – neproračunski viri, ki niso tržna dejavnost – mednarodni projekti 

Načrtuje se v skupni višini 512.877,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova bruto plač 195.342,28 EUR; 

− iz naslova regresa 6.968,50 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 9.666,80 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 31.317,12 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.477,86 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 150.100,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 117.004,44 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 7 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 995,50 EUR na zaposlenega; 

− prehrano na delu v višini 4,10 EUR na dan za 11 mesecev, 

− sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ob upoštevanju najcenejše cene 

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 2021 znesek minimalne 

premije KAD poviša ZA 1,65 in znaša minimalna premija 32,18 EUR (Uradni list RS, 

št. 204/20); 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt ter za leto 2021 

znašajo 267.104,44 EUR. 
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Preglednica 9: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe Mednarodno sodelovanje v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke:Pogodbe med CPI in EK oziroma nosilci projektov leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

% 

povišanja/zniž

anja 21/20

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 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
198.007,50 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,08 15.503,12 186.037,00

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 520,79 6.249,48

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 0,00

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 763,95 763,95 763,95 763,95 3.055,80

10 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
198.007,50 16.023,87 16.787,82 16.023,87 16.023,87 16.787,82 16.023,87 16.023,87 16.787,82 16.023,87 16.023,87 16.787,82 16.023,91 195.342,28 98,65

11 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 7.054,31 6.968,50 6.968,50 98,78

12
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
6.356,11 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 6.314,00 99,34

13
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
3.193,44 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 304,80 3.352,80 104,99

14
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
936,50 0,00 0,00

15 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 17.540,36 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 7.847,30 878,80 0,00 878,80 878,80 878,80 878,80 16.635,30 94,84

16 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
215.547,86 16.902,67 17.666,62 16.902,67 16.902,67 17.666,62 23.871,17 16.902,67 16.787,82 16.902,67 16.902,67 17.666,62 16.902,71 211.977,58 98,34

17 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 32.040,00 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 31.317,12 97,74

19 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
32.040,00 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 2.609,76 31.317,12 97,74

20 413310 KAD;  (41) 2.707,89 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 2.477,86 91,51

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
250.295,75 19.737,69 20.501,64 19.737,69 19.737,69 20.501,64 26.706,19 19.737,69 19.622,84 19.737,69 19.737,69 20.501,64 19.737,73 245.997,82 98,28

21
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
122.744,89 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,63 267.104,44 217,61

23 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
122.744,89 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,71 22.258,63 267.104,44 217,61

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
373.040,64 41.996,40 42.760,35 41.996,40 41.996,40 42.760,35 48.964,90 41.996,40 41.881,55 41.996,40 41.996,40 42.760,35 41.996,36 512.877,00 137,49

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 #DEL/0!

24 SKUPAJ I. + II. 373.040,64 41.996,40 42.760,35 41.996,40 41.996,40 42.760,35 48.964,90 41.996,40 41.881,55 41.996,40 41.996,40 42.760,35 41.996,36 512.877,00 137,49

29 SKUPAJ (27 - 28) 373.040,64 512.877,00 137,49
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Preglednica 10: Pregled obsega sredstev po mednarodnih projektih 

 
 

  

Mednarodni projekti - Erasmus projekti Leto 2020 Leto 2021 21/20

1 SKILLCO ERASMUS + (515) 3.000,00 0,00 0,00%

2  Intereg Learning by Doing (446) Vsebinsko zaključeno 49.243,08 0,00 0,00%

3 RAY - KA3 (625) 15.000,00 0,00 0,00%

4 CB-WBL (677) Vsebinsko zaključeno 10.823,80 0,00 0,00%

5 ECOFAR (458) 14.237,50 9.112,00 64,00%

6 S-HVET  (144) 25.000,00 10.000,00 40,00%

7 BequalAPP (156) 20.000,00 10.000,00 50,00%

8 YIT (177) 20.000,00 9.000,00 45,00%

9 Improvet (211) 40.000,00 15.000,00 37,50%

10 WELLTO (188) 22.000,00 14.000,00 63,64%

11 STAIRS (167) 18.000,00 9.000,00 50,00%

12 Telentjourney (333) 23.000,00 20.000,00 86,96%

13 Digital Vet (335) 23.000,00 20.000,00 86,96%

14 CHAISE (123) 0,00 48.000,00

15 RURAL HERITAGE (126) 0,00 20.000,00

16 ALLVIEWS (128) 0,00 45.000,00

17 WeSkill (129) 0,00 26.000,00

18 1point 0,00 13.050,00

19 DITEVET 0,00 13.000,00

SKUPAJ Mednarodni projekti - Erasmus 283.304,38 281.162,00 99,24%

MEDNARODNI PROJEKTI - Ostali projekti

1 Europass (EU delež) (800) 46.000,00 46.000,00 100,00%

2 Cedefop (500) 22.315,00 23.615,00 105,83%

3
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje 

kvalifikacij NCP-EQF    2018-2020 (453) vsebinsko zaključeni 
40.100,00 0,00 0,00%

4
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje 

kvalifikacij NCP-EQF   NOVI 2021-2024 
0,00 40.100,00

5 NCP EQF Register  2018-2020 (457) vsebinsko zaključeno 75.000,00 0,00 0,00%

6 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2018-2020(967) 59.500,00 20.000,00 33,61%

7 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2021-2023 0,00 102.000,00 #DEL/0!

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti 242.915,00 231.715,00 95,39%

SKUPAJ MEDNARODNI PROJEKTI 526.219,38 512.877,00 97,46%
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H) Odhodki za lastne projekte 

Načrtujejo se v skupni višini 76.000,00 EUR, in sicer: 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 20.000,00 EUR; 

− iz naslova drugi operativni odhodki 56.000,00 EUR. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt ter za leto 2021 

znašajo 20.000,00 EUR. 

Načrtuje se tudi investicijski odhodek iz lastnih sredstev v skupni višini 56.000,00 EUR iz ostankov 

sredstev iz preteklih let. 
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Preglednica 11: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe Lastni projekti v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2020
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

% 

povišanja/zniž

anja 21/20

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 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 7,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)
0,00

8 Dodatek za delovno dobo; (26) 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27) 0,00

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00

10 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
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 0,00 #DEL/0!

11 sredstva za regres za letni dopust;  (32) 0,00 #DEL/0!

12
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; (34)
0,00 #DEL/0!

13
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; (36)
0,00 #DEL/0!

14
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)
0,00 #DEL/0!

15 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 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 0,00 #DEL/0!

16 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
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 0,00 #DEL/0!

17 Prispevki delodajalca (16,10%); (30) 0,00 #DEL/0!

19 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
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 0,00 #DEL/0!

20 413310 KAD;  (41) 0,00 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
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 0,00 #DEL/0!

21
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
2.973,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00 672,72

23 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
2.973,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00 672,72

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
2.973,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00 672,72

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 43.771,79 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,63 56.000,00 127,94

Investicije-lastna sredstva (ostanki 

preteklih let)
38.158,01 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,67 4.666,63 56.000,00

24 SKUPAJ I. + II. 46.744,79 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,33 6.333,37 76.000,00 162,58

29 SKUPAJ (27 - 28) 46.744,79 76.000,00 162,58
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Preglednica 12: Pregled obsega sredstev po lastnih projektih 

 

 

 

Zap. 

št.
Ime projekta

Ime in priimek

 vodje 

projekta na zavodu

Vir sredstev

Šifra 

proračunske 

postavke (PP)

Načrtovan

 znesek

 v letu 2021

Finančni 

načrt

2021

1 2 3 4 5 4 6=4 - 5

1 Seminarji, strokovna mnenja in refundacije (60) Vplačila in povračila 20.000,00 20.000,00

2 Investicije iz lastnih sredstev Ostanki sredstev iz preteklih let 56.000,00 56.000,00

Skupaj Lastni projekti 76.000,00 76.000,00
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Preglednica 13: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2021–2023 (prikaz po denarnem toku v EUR) 

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2020
Ocena 2021

Vir financiranja v letu 

2021
Ocena 2022 Ocena 2023

Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00

Računalniška oprema 15.423,90 34.880,00 12.440,00 10.000,00

nakup računalnikov 14.075,81 30.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

10.000,00 10.000,00

nakup računalnikov 1.348,09 4.880,00 4. Drugi proračunski viri 2.440,00

Druga oprema 24.695,98 80.060,00 10.000,00 5.000,00

Hladilni agregat 5.613,78 42.060,00
2. MIZŠ - posebna 

pogodba/sklep

Ostala oprema 4.541,97 10.000,00 5.000,00

Materialne pravice (e-Durom, programska oprema, spletna stran) 14.540,23

Aplikacija Europass 17.000,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

Nakup avta 21.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

Vlaganja v prostor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

vlaganje v prostor 5.000,00 5.000,00

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

5.000,00 5.000,00

45.119,88 119.940,00 27.440,00 20.000,00

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 2021

Delež 

financiranja po 

virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 0 0 17.000 0 17.000 14,17%

2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep 0 0 42.060 0 42.060 35,07%

3. MIZŠ - sredstva EKP 0 0 0 0 0 0,00%

4. Drugi proračunski viri 0 4.880 0 0 4.880 4,07%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0 30.000 21.000 5.000 56.000 46,69%

6. Pridobitna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

7. Drugo 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ 0 34.880 80.060 5.000 119.940 100,00%
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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 2021: 
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− Gospodarska zbornica Slovenije kot ustanoviteljica CPI prispeva v letu 2021 soustanoviteljski 

delež v višini 57.800,00 EUR s strokovnim delom, ki ga bo opravila za CPI. 
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120 
 

 

− Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot ustanoviteljica CPI prispeva v letu 2021 

soustanoviteljski delež v višini 66.424,00 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 2021 

− Obr. 2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za 
leto 2021 

− Obr. 3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2021–2023 – prikaz po denarnem toku 

− Obr. 4_KN: Kadrovski načrt za leto 2021 – s prikazom strukture delovnih mest in virov 
financiranja po uredbi 

− Obr. 4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2021 – obrazec po uredbi 

− Obr. 5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2021 naroča in financira 
MIZŠ 

 


