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Seznam kratic 
 

ACS – Andragoški center Slovenije 

CEDEFOP – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

CEUVIZ – Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

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

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje 

DK PM – Državna komisija za poklicno maturo 

DK ZI – Državna komisija za zaključni izpit 

DPKU – Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 

DV – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem 
jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju 

ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training (Evropski kreditni sistem v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju) 

EOK – Evropsko ogrodje kvalifikacij 

EOVK – Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij 

EQAVET – European Quality assurance in Vocational Education and Training (Zagotavljanje kakovosti 
v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) 

ESCO – European classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations 
(Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev) 

ESS – Evropski socialni sklad 

FN – 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 

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 
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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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I. POSLOVNO POROČILO 

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, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP). 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. 

 

 

1. Predstavitev dejavnosti Centra RS za poklicno izobraževanje 

 

CPI 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; 

• Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

• Središče za razvoj poklicnega izobraževanja; 

• Središče za mednarodno sodelovanje; 

• Središče Skupne službe in projektna pisarna. 
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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; 

• razvoj ter 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; 
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• 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 SOK-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 Skupne službe in projektna pisarna 

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; 

• vzdrževanja stavbe in voznega parka. 
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Projektna pisarna opravlja naslednje naloge: 

• priprava projektov in projektne dokumentacije za nacionalne in mednarodne projekte; 

• izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja; 

• priprava in nadzor izvajanja projektov evropske kohezijske politike; 

• priprava 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. 

 

 

2. Prednostne naloge CPI v letu 2021 

Prednostne naloge CPI v letu 2021 so se nanašale na razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja 
ter so bile usmerjene v uresničevanje naslednjih ciljev: 

 

• povečati transparentnost kvalifikacij za povečanje mobilnosti v luči razvoja slovenskega in 
evropskega trga dela; 

• razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo; 

• izboljšati kakovost načrtovanja izvedbe kurikula in njegove implementacije v sodelovanju s 
šolami in socialnimi partnerji; 

• razvijati in spremljati kakovost formalnega izobraževanja; 

• promovirati poklicno in strokovno izobraževanje; 

• izobraževati in usposabljati učitelje za kakovostno načrtovanje in izvajanje procesa 
poučevanja in zaključevanja izobraževanja; 

• izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji in 
razvijati sistem vajeništva; 

• zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja neformalnega in 
priložnostnega učenja; 

• razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki 
gradi svojo vlogo na timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcih. 

 

Zaradi omejitvenih ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19 je bila pomembna naloga vseh 
zaposlenih podpora šolam in drugim socialnim parterjem pri prilagajanju na izvajanje izobraževalnih 
in drugih dejavnosti. 
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3. Pravne podlage 

Zakonske in druge podlage, ki urejajo delo Centra RS za poklicno izobraževanje: 

• Zakon 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; 

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), 
9. in 76. člen; 

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

• Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 85/09) – 8. člen; 

• Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/2015) – 8., 13. in 15. 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); 

• Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, 
št. 28/2016); 

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

• 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 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 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). 
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4. Pregled doseganja ciljev 

CPI ima v programu dela opredeljenih šest dolgoročnih ciljev, ki so podrobneje razčlenjeni v 
kratkoročnih ciljih. V nadaljevanju so cilji našteti in pri vsakem je kratko opisana stopnja doseganja v 
letu 2021. V Prilogi 2 pa je podan podroben opis doseganja posameznih nalog v okviru ciljev. 

 

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 

 

Na področju Slovenskega ogrodja kvalifikacij smo v letu 2021 opravljali naloge, povezane s 
povezovanjem Nacionalnega ogrodja kvalifikacij z Evropskim ogrodjem kvalifikacij, da bi tako povečali 
kakovost in preglednost kvalifikacijskega sistema v državi. Vodili smo aktivnosti NKT SOK-EOK, 
koordinirali dela vključenih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK, 
promovirali SOK in pobudo EOK, spremljali izvajanje SOK. 

V letu 2021 smo organizirali Mednarodni posvet o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v NOK 
(23. 3. 2021), na katerem je predstavnik Evropske komisije predstavil evropski pogled na mednarodne 
kvalifikacije, predstavljena sta bila pogleda Avstrije in Irske na umeščanje mednarodnih in 
neformalnih kvalifikacij v NOK, predstavljen pa je bil tudi primer dodatne kvalifikacije. Izvedli smo 
tudi 8 predstavitev SOK in registra SOK: na sejmu Informativa 2021, na kariernem sejmu Moje delo, 
na spletnem seminarju v okviru Borštnikovih dni socialne aktivacije in na usposabljanju 
predstavnikov VIŠ. Kot primer dobre prakse smo predstavili SOK in register SOK v okviru spletnega 
seminarja ETF: Workshop on developing a register of VET Qualifications for Tunisia (7. 10. 2021). 

Vzdrževali in posodabljali smo portal SOK in register kvalifikacij SOK ter nadaljevali njegovo 
povezovanje s spletno platformo Europass in nacionalnimi bazami podatkov. Spremljali smo priprave 
zaključnih poročil drugih držav. 

V skladu z Zakonom o SOK je NKT SOK-EOK odgovorna za vodenje postopka umeščanja dodatnih 
kvalifikacij v SOK. V letu 2021 smo na podlagi opravljene spremljave sistema dodatnih kvalifikacij 
pripravili strokovne podlage za nadaljnji razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in osnutek predloga 
sistemskih sprememb na področju umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK, ki bodo prispevale k 
izboljšanju postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK. Izvedenih je bilo 5 sej strokovne 
komisije NKT SOK-EOK. V SOK je bila umeščena 1 dodatna kvalifikacija. 

Sodelovali smo na srečanjih z Evropsko komisijo in NKT EOK ter tako prispevali k implementaciji in 
diseminaciji pobude EOK in SOK v Sloveniji in EU. Organizirali smo 2 tradicionalni srečanji skupine 
evropskih orodij transparentnosti in sodelovali na srečanjih predstavnikov mrež Evropske komisije. 

NKT SOK-EOK je sodelovala kot predstavnica Slovenije pri ESCO pilotnem mapiranju kvalifikacij s 
spretnostmi ESCO, ki ga vodi Evropska komisija. Namen projekta je bil preizkusiti polavtomatski način 
mapiranja učnih izidov kvalifikacije s spretnostmi ESCO. V letu 2021 smo izvedli drugo fazo pilotnega 
mapiranja kvalifikacij iz registra SOK s spretnostmi ESCO. 
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Nacionalni center Europass koordinira in promovira razvoj in uporabo dokumentov Europass, 
namenjenih lajšanju učnih in delovnih mobilnosti po Evropi. Nacionalni center Europass sodeluje z 
deležniki na nacionalni in EU ravni. Posebna naloga je bila tudi promocija novega evropskega portala. 

V letu 2021 smo izvedli 21 predstavitev za iskalce zaposlitve, svetovalce in socialne partnerje, bodisi 
samostojno ali v sodelovanju s socialnimi partnerji. Za informiranje javnosti smo pripravili tudi 
informativna gradiva: gradivo za karierne svetovalce, priprava zloženke EU mrež CPI ter promocijsko 
gradivo bodisi samostojno ali v sodelovanju s sorodnimi mrežami. Na področju e-prisotnosti smo 
sodelovali pri pripravi 2 številk e-novičnika in utrjevali prisotnost v spletnih medijih (146 objav na 
Facebook strani) ter glede na potrebe uporabnikov dopolnili spletne strani (navodila za uporabo 
novega portala Europass). 

V zvezi z izdajo priloge k spričevalu smo pripravljali novo aplikacijo za izdajo Europass priloga k 
spričevalu ter hkrati poskrbeli za nemoteno izdajo na obstoječi aplikaciji. Pripravili smo 8 novih prilog 
k spričevalu za nove programe in pripravili nove priloge k spričevalu za izobraževalne programe z 
aktivnim državljanstvom. Pripravljeno je bilo tudi redno letno poročilo o izdaji prilog k spričevalu na 
nacionalni ravni. 

Sodelovanje z deležniki na nacionalni ravni je potekalo zlasti na ravni organizacije skupnih 
informativnih dogodkov za različne javnosti (zlasti za šolajočo mladino in karierne svetovalce) in 
organizacije letnega sestanka nacionalne delovne skupine Europass. 

Na ravni EU sodelovanja smo največ pozornosti namenili komunikaciji z Evropsko komisijo glede 
izboljšav uporabniške izkušnje novega portala Europass (redno posredovanje vprašanj uporabnikov 
in predlogov za popravke prevodov), Evropska komisija pa nas je tudi večkrat pozvala k dodatnim 
prevodom. 

Center kot nacionalni koordinator mreže ReferNet prispeva tudi k večji transparentnosti, sinergiji ter 
razširjanju nacionalnih in evropskih raziskav s področja poklicnega izobraževanja. V letu 2021 smo 
pripravili Policy Report, v katerem poročamo o napredku Slovenije proti skupnim ciljem evropske 
politike. Pripravili smo članka o profesionalnem razvoju učiteljev in poročilo o položaju 
mikrokvalifikacij v Sloveniji. Redno pripravljamo novice na področju poklicnega izobraževanja, v 
letu 2021 smo pripravili novice o zaključni evalvaciji vajeništva, o odzivnosti sistema PSI in o platformi 
napovedovanja kompetenc. Zaradi predsedovanja Slovenije EU smo imeli nalogo pripraviti dodatni 
publikaciji opisa sistema PSI v Sloveniji: Spotlight on VET ter VET in Slovenia. 

Redno sodelujemo v aktivnostih mreže ReferNet. Udeležili smo se 5 video sestankov in tridnevnega 
spletnega plenarnega srečanja. 

Na področju mednarodnega sodelovanja smo NKT v letu 2021 skupaj pripravile analizo ključnih 
mednarodnih strokovnih in strateških dokumentov, ki predstavljajo razvojne usmeritve na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vzpostavili in posodabljali smo 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 ter zgibanko na temo indeks ESI. S skupnim sodelovanjem na promocijskih dogodkih smo 
spodbujali razširjanje in uporabo pobud EU na nacionalni ravni ter jih tako približali ključnim 
uporabnikom iz različnih ciljnih skupin. 

V letu 2021, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU, smo predstavniki CPI sodelovali v delovnih 
skupinah MIZŠ za strokovno podporo za pripravo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU v letu 2021: 
Delovna skupina za pripravo nove agende za izobraževanje odraslih za naslednje obdobje in 
Programski odbor za DG VET. 
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Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

 

Na področju razvoja transparentne kvalifikacijske strukture je bilo v letu 2021 pripravljenih 
51 poklicnih standardov in 28 katalogov za NPK. Na Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje je 
bilo posredovanih 51 poklicnih standardov in vsi so bili potrjeni ter 19 katalogov za NPK, ki so tudi bili 
vsi potrjeni. V okviru aktivnosti Strokovna podpora delovanju področnih odborov za poklicne 
standarde je bilo v letu 2021 izvedenih 18 sej, ki smo jih izvajali tako v spletnih okoljih kot v živo. 

Delo z delovnimi skupinami smo nadaljevali v kombiniranih oblikah ter smo ga uspešno zaključili na 
vseh načrtovanih poklicnih standardih ter katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti. Prav 
tako smo redno pripravljali in posredovali predloge poklicnih standardov in katalogov, predloge o 
podaljšanju veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in katalogov z utemeljitvami 
pristojnemu področnemu odboru ter Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje v potrditev. 

V letu 2021 smo pripravili 12 publikacij z naslovi Sistem kvalifikacij na področju: Domača in 
umetnostna obrt; Oblikovanje; Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti; Steklarstvo; Poslovanje in 
uprava; Varnost države, ljudi in premoženja; Kemijska tehnologija; Elektrotehnika, elektronika, 
avtomatizacija, energetika ter elektronske komunikacije; Kmetijstvo in hortikultura; Socialno varstvo; 
Motorna vozila, ladje in letala; Papirništvo. Namen publikacij je pregledno predstaviti celoten nabor 
kvalifikacij na izbranem področju ter prikazati širšo sliko panoge in položaja kvalifikacij v njej. Vse 
publikacije so zainteresiranim deležnikom na voljo tudi v tiskani in elektronski obliki. 

V okviru projekta ESS MIZŠ Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022 (PIN PIU) smo pripravili 7 novih programov za 
izpopolnjevanje, in sicer 3 na višješolski in 4 na srednješolski ravni. Vsi so bili sprejeti na SSPSI. 
Obravnavali smo več pobud in se dogovorili za pripravo novih programov. 

Redno smo posodabljali spletno stran www.pinpiu.si v skladu z razvojem projekta ter objavljali 
novičke na spletni strani cpi.si in Facebook strani CPI o sprejetih programih. Izvedli smo 2 javni spletni 
predstavitvi, eno za srednješolsko raven programov in eno za višješolsko raven programov, na kateri 
smo povabili predstavnike poklicnih in strokovnih šol in delodajalce. Poleg tega smo izvedli 
3 priložnostne predstavitve programov na dogodkih drugih organizatorjev in 4 individualne 
predstavitve za zainteresirane skupine ali posameznike. Pripravili smo poročilo o evalvaciji 
metodologije za pripravo programov, ki izhaja iz mnenj članov delovnih skupin, ki so sodelovali pri 
pripravi programov. 
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Dolgoročni cilj 2: 

Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh 

 

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

 

V okviru naloge Spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja smo izvedli evalvacijo o 
obsegu, prilagoditvah in spremembah izvedenega PUD. Ker je pandemija covida-19 močno 
zaznamovala področje poklicnega in strokovnega izobraževanja tudi v letu 2021, so bile šole 
primorane izvajati izobraževalni proces na daljavo ali v kombinirani obliki, izvajanje PUD pa je 
potekalo s prilagoditvami. Pripravili smo Poročilo o vplivu pandemije covida-19 na izvedbo PUD v 
šolskem letu 2020/21 in 2021/22. Pripravili smo pregled strateških in razvojnih dokumentov na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter opredelili predlog področij, ki bodo pomagala 
pri usmerjanju razprave o prihodnih scenarijih razvoja poklicnega izobraževanja. 

V okviru naloge Razvoj in implementacija kurikula ter sodelovanje s socialnimi partnerji smo 
pripravili 7 programov, od tega 5 novih, prilagojenih izvajanju na narodno mešanem območju v 
Prekmurju oziroma slovenski Istri (Pomočnik v tehnoloških procesih, Pomočnik v biotehniki in oskrbi, 
Frizer in Predšolska vzgoja, Logistični tehnik), nov program poklicno tehniškega izobraževanja 
Frizerski tehnik ter prenovili višješolski študijski program Logistično inženirstvo. Vsi pripravljeni 
programi so bili sprejeti na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Sodelovali smo s šolami, ravnatelji in učitelji ter jim svetovali pri uvajanju novosti, načrtovanju šolskih 
kurikulov in izvedbi učnega procesa v različnih oblikah izobraževanja, šolski in vajeniški obliki. Izvedli 
smo 8 usposabljanj. Intenzivneje smo se posvetili področju ranljivih skupin. Izvedli smo posvet za 
vodstva šol in svetovalne delavke na temo dela z dijaki iz ranljivih skupin v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. 

Pri razvoju in izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja smo sodelovali s socialnimi partnerji, 
delodajalci, MIZŠ in pristojnimi zbornicami. OZS smo zagotavljali podporo pri pripravi izpitnih 
katalogov (IK) za mojstrske izpite. Koordinirali smo pripravo IK za mojstra suhomontažne gradnje in 
mojstra polagalca talnih oblog. Z Združenjem za gradbeništvo (ZGIGM) pri GZS smo sodelovali pri 
pripravi akcijskega načrta uvajanja BIM v izobraževanje na področju gradbeništva. 

Pripravili smo 59 strokovnih mnenj o enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe, večinoma na 
področju zdravstva in farmacije. 

Na področju ocenjevanja in zaključevanja izobraževanja smo sodelovali z RIC pri pripravi MIK za 
leto 2023, Letnega poročila o poklicni maturi in Letnega poročila o zaključnem izpitu. Prenovili smo 
13 predmetnih izpitnih katalogov za PM. 

V podporo kakovostni izvedbi zaključevanja izobraževanja smo izvedli usposabljanja na daljavo za 
kakovostno pripravo in izvedbo zaključnega izpita (101 udeleženec), drugega predmeta poklicne 
mature (65 udeležencev) in četrtega predmeta poklicne mature (126 udeležencev). Organizirali in 
izvedli smo tudi posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit. 

Svetovalci za strokovna področja so sodelovali v 12 DPK PM pri pripravi izpitnih gradiv za eksterno 
izvedbo pisnega izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Spremljali smo izvedbo zaključnih 
izpitov in zagovorov pri drugem in četrtem predmetu PM ter pripravili poročilo o izvedenih 
spremljavah. 

Informacije na področju zaključevanja izobraževanja smo zagotavljali z delovanjem spletnih učilnic. 

Na področju učbenikov in učnih tehnologij smo opravili analizo stanja učnih gradiv na področju 
naravovarstva, ki je objavljena na spletni strani CPI. Na podlagi analize je bil narejen načrt priprave 
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učnih gradiv, izdelan pa je bil tudi rokopis za učbenik Ekološke analize in monitoring 2. 

Izvedene so bile 4 seje Komisije za učbenike, na katerih so člani pregledali in predlagali v potrditev 
8 predlogov novih učbenikov. Vse na novo potrjene učbenike smo vnesli v Katalog potrjenih 
učbenikov, novice o potrjenih učbenikih smo objavili tudi na spletni strani CPI. Na seji Strokovnega 
sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje dne 14. 12. 2021 smo predstavili stanje pokritosti 
izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrjenimi učbeniki. Izvedli smo 
promocijo učbenikov na MOS 2021 v Celju, kjer smo v sodelovanju z OZS organizirali kotiček z 
izbranimi učbeniki za strokovne module, na Kulturnem bazarju pa smo predstavili učbenik Skrivnosti 
animatorja. 

V okviru posebne naloge, ki nam je bila naknadno dodeljena v februarju 2021, smo za potrebe 

nacionalne evalvacijske študije z delovnim naslovom: Evalvacija izvedbe, vpliva in učinkov 

izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja z vidika doseganja z učnimi načrti predpisanih ciljev in standardov znanja ter socialno-

čustvenega razvoja izvedli analizo o primanjkljajih dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja 

ter pripravili predlog nabora kompenzacijskih ukrepov za odpravo ugotovljenih primanjkljajev. 

 

Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati kakovost formalnega izobraževanja 

 

Kot nacionalna referenčna točka za zagotavljanje kakovosti PSIU smo izvajali aktivnosti v podporo 
uveljavljanju, zagotavljanju in razvoju kakovosti na ravni sistema in izvajalcev. 

V letu 2021 smo pripravili vsebinsko poročilo in načrt nadaljnje implementacije okvira EQAVET v 
nacionalni prostor ter usklajevanja razvoja nacionalnega okvira kakovosti z okvirom EQAVET na ravni 
sistema in izvajalcev. Dejavno smo se udeležili srečanj mreže EQAVET, in sicer letnega srečanja in PLA 
(angl. Peer learning Activity) Quality assurance in Centres of Vocational Excellence (COVE), ki ju je 
organiziral Sekretariat mreže EQAVET. Na PLA smo predstavili priročnik European Peer Review Quality 
Areas and Criteria for VET providers, ki smo ga razvili skupaj z NRP-ji iz Finske, Avstrije, Estonije in 
Hrvaške med letoma 2017 in 2021 prek projektov Erasmus+ za NRP-je EQAVET. 

O nadaljnjem razvoju nacionalnega okvira kakovosti PSI smo pripravili prispevke za dve poročili, ki jih 
je za evropsko institucijo Cedefop pripravila NRP ReferNet. Evalvirali smo v letu 2021 izvedene 
kolegialne presoje srednjih poklicnih in strokovnih šol ter njihove učinke. V sodelovanju z vodstvi in 
timi za kakovost dveh v letu 2021 presojanih šol sta bila pripravljena dva primera samoevalvacijskih 
poročil z akcijskim načrtom. Z mrežo EPoS smo vzpostavili skupno delovno skupino, saj se je 
koordiniranje samoevalvacije EPoS v letu 2021 po dogovoru vodstva ŠC Velenje in CPI preneslo na 
CPI. Razvili in izvedli smo program usposabljanja pred samoevalvacijsko kampanjo, samoevalvacijsko 
kampanjo za pribl. 30 šol ter usposabljanje po kampanji za namene interpretacije rezultatov in 
načrtovanja izboljšav. 

V okviru projekta EQAVET 2019–2021 smo se do njegovega zaključka 31. 3. 2021 udeležili 2 študijskih 
obiskov, in sicer na Finskem in v Grčiji (zaradi situacije s pandemijo izvedena on-line). Z namenom 
implementacije okvirov EQAVET in nacionalnega okvira UZK v VIZ smo izvedli usposabljanja za 
vodstva oziroma time za kakovost na izbranih srednjih poklicnih in strokovnih šolah. V sodelovanju z 
nacionalnimi referenčnimi točkami v mreži EQAVET, in sicer Finsko, Estonijo in Hrvaško, smo pripravili 
priročnik za izvajanje evropske kolegialne presoje v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Testirali 
smo metodologijo spremljanja zaposljivosti in prehodnosti diplomantov v PSI na ravni šole in jo 
prilagajali slovenskemu okolju (Metodološka priporočila in vodnik za sledenje diplomantov v 
osnovnem PSI). Spletno stran referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji smo sproti posodabljali z 
aktualnimi dogodki in vsebinami na področju UZK ter jo nadgradili tudi v angleškem jeziku. 

 

https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/european-peer-review-quality-areas-and-criteria-for-vet-providers/
https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/european-peer-review-quality-areas-and-criteria-for-vet-providers/
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Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

 

V letu 2021 je bila izvedba tekmovanj zaradi izvajanja protikoronskih ukrepov precej okrnjena. Od 
32 tekmovanj, ki se običajno izvajajo, jih je bilo izvedenih le 12. Tekmovanja so bila izvedena v 
minimalnem obsegu, odpovedane so bile vse spremljajoče aktivnosti in dejavnosti. 

Redno smo zagotavljali delovanje spletne strani mojaizbira.si ter tako skrbeli za uveljavljanje in 
spodbujanje PSI in informiranje zainteresirane javnosti o možnostih, ki jih ponuja. 

V okviru posebne naloge EuroSkills smo zagotovili podporne in promocijske aktivnosti za izvedbo 
Euroskills. Izvedli smo promocijo tekmovanj na digitalnih zaslonih na avtobusih, ustvarili smo 
promocijski video EuroSkills 2021 in gostili ekipo RTV Slovenija, ki je pripravila prispevek o 
tekmovanju EuroSkills 2021. V okviru naloge smo na tekmovanju EuroSkills 2021 gostili tudi VIP 
delegacijo in jo seznanili z vsemi aktivnostmi. 

Planirano izvedbo predtekmovanj iz mizarstva in slikopleskarstva smo morali zaradi širjenja virusa 
covida-19 prestaviti v začetek leta 2022. 

 

V okviru projekta ESS-MIZŠ Promocija poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021 smo na sejmu 
Informativa januarja 2021 izvedli promocijo spletne strani mojaizbira.si ter tekmovanj SloveniaSkills 
in EuroSkills. Udeležili smo se virtualne generalne skupščine WorldSkills Europe, kjer so potekale 
volitve novih članov odbora WS Europe in načrtovanje tekmovanja EuroSkills 2021. 

V prvi polovici leta so potekale intenzivne priprave slovenske ekipe za EuroSkills 2021. Samo 
tekmovanje je potekalo od 19. do 27. 9. 2021 v Grazu. Uspešno smo se ga udeležili z ekipo 
11 tekmovalcev v 9 panogah. Projekt se je septembra zaključil. 

 

Oktobra 2021 smo začeli izvajati aktivnosti v okviru novega projekta Promocija poklicnega 
izobraževanja v letih 2021–2023. Do konca leta smo izpeljali predtekmovanja za tri panoge, ki 
sodelujejo na nacionalnem tekmovanju SloveniaSkills, in sicer v cvetličarstvu, kamnoseštvu in 
aranžerstvu. Predtekmovanj se je udeležilo kar 55 mladih strokovnjakov, 24 izmed njih pa si je 
prislužilo vstopnico na tekmovanje SloveniaSkills 2022. Podprli smo izvedbo Ulice obrti v izvedbi OZS 
(od 15. do 19. 9. 2021) na Mednarodnem obrtnem sejmu in obiske mladih v obrtniških delavnicah 
(organizacija OZS) in v slovenskih podjetjih (organizacija GZS). Začeli smo nadgradnjo spletne strani 
www.mojaizbira.si na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). 
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Dolgoročni cilj 3: 

Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja 

 

Kratkoročni cilj 3.1: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno načrtovanje in izvajanje 
procesa poučevanja in zaključevanja izobraževanja 

 

Na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev smo organizirali in izvedli 4 programe 
usposabljanja v okviru programa KATIS, ki so bili potrjeni za šolsko leto 2020/21. Na razpis za šolsko 
leto 2021/22 smo prijavili 5 novih programov. 

V okviru mreže študijskih skupin smo načrtovali, organizirali in izvedli skupno 39 usposabljanj za 
učitelje in druge strokovne delavce, ki so bila namenjena uvajanju novosti v stroki na različnih 
strokovnih področjih, podpori pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa, organizaciji in 
izvajanju PUD in izobraževalnega procesa v razmerah covida-19, uporabi orodij za izobraževanje na 
daljavo in uvajanju digitalnih kompetenc v izobraževanje. Organizirana je bila tudi 1 ekskurzija. 

V okviru projekta ESS-MIZŠ Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega VIZ 2018–2022 smo izvedli 33 usposabljanj, ki se jih je skupno udeležilo okoli 
750 udeležencev. Usposabljanja so bila namenjena nadgradnji strokovnih znanj izobraževalcev, 
kakovostnemu ocenjevanju znanja, zaključevanju izobraževanja, praktičnemu usposabljanju z delom, 
pripravi izobraževalnih videov ter pristopom in uporabi orodij za izobraževanje na daljavo. 

Zaradi razmer, povezanih s covidom-19, je bila izvedba usposabljanj otežena, zato nismo mogli 
izpeljati čisto vseh, ki smo jih načrtovali. V sodelovanju z MIZŠ, ACS in ZRSŠ smo pripravljali predlog 
posodobljenih meril in kriterijev za dodatno strokovno delo strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju v nazive. Opravljena je bila analiza Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v VIZ 
z vidika vključenosti strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Postavljeni so bili 
stebri (področja) napredovanja strokovnih delavcev v nazive in delno tudi merila in kriteriji 
napredovanja po stebrih. Dopolnjena so bila merila vrednotenja profesionalne rasti strokovnih 
delavcev ter opredeljeno dodatno strokovno delo, specifično za strokovne delavce v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju. Naloga se bo nadaljevala v letu 2022. 
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Dolgoročni cilj 4: 

Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji 

 

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

 

Na področju praktičnega usposabljanja z delom smo izpeljali posvet organizatorjev PUD in mentorjev 
pri delodajalcih za različna strokovna področja. Posveta, ki je bil izveden v 3 ponovitvah, se je skupaj 
udeležilo 170 organizatorjev PUD in mentorjev pri delodajalcih. Izvedli smo 6 usposabljanj za 
umeščanje kataloga praktičnega usposabljanja (KPU) v programe srednjega poklicnega izobraževanja, 
ki se izvajajo v šolski obliki izobraževanja. 

Projekt ESS-MIZŠ Prenova poklicnega izobraževanja se je v letu 2021 zaključil. Nadaljevali smo 
izvedbo načrtovanih aktivnosti ter dosegli vse s projektom določene kazalnike in rezultate oziroma 
nekatere tudi presegli. 

Pripravili smo še 9 programov srednjega poklicnega izobraževanja, vključno s katalogi praktičnega 
usposabljanja (KPU), sprejetimi na SSPSI. Tako smo v okviru projekta skupno prenovili 38 programov 
SPI, in sicer tako, da je omogočeno njihovo izvajanje v šolski in tudi v vajeniški obliki izobraževanja. 
Posodobili smo metodologijo za pripravo KPU. 

Pripravili smo številna podporna gradiva: Priporočila za načrtovanje izvedbenega kurikula v srednjem 
poklicnem izobraževanju, Preverjanje in ocenjevanje znanja v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, Priporočila za načrtovanje in izvedbo zaključnega izpita iz izdelka oziroma storitve in 
zagovora v vajeniški obliki izobraževanja srednjega poklicnega izobraževanja. 

Razvili smo model izvajanja vajeniške oblike ter pripravili Smernice za izvajanje vajeniške oblike 
izobraževanja za delodajalce in Predstavitev vajeniške oblike izobraževanja za mladostnike in starše. 
Pripravili smo tudi publikacijo Specifike učenja v podjetjih, ki podpira načrtovanje in izvajanje 
praktičnega izobraževanja v podjetjih. V okviru vajeniškega modela smo v sodelovanju z zbornicama 
v podporo mentorjem razvili 4 nove krajše programe za nadaljnje usposabljanje mentorjev. Skladno 
z načrtom spremljave poskusa smo pripravili tretje vmesno in končno poročilo o izvajanju vajeništva. 

Nadgradili smo Centralni register učnih mest (CRUM), ki je dosegljiv na spletnih straneh CPI. 

Dokončno smo oblikovali model individualizacije, ki je predstavljen v gradivu Skupaj razvijamo 

potenciale vsakega dijaka. V gradivu so poleg modela in priporočil za njegovo izvajanje prikazani 

praktični primeri udejanjanja modela. Pripravili smo tudi pregled teoretičnih podlag za uvajanje 

individualizacije, ki so zbrane v gradivu ABC individualizacije. Za lažje uvajanje individualizacije v 

šolsko prakso smo pripravili didaktično miselno igro TI+MIND. Gradiva, ki podpirajo model 

individualizacije, se interaktivno prepletajo s spletno vsebino (Individualizacija | CPI), ki je podstran 

spletne strani CPI. Pripravili smo evalvacijsko poročilo o preizkušanju razvitega modela 

individualizacije na 5 izbranih šolah. 

Ob zaključku projekta smo organizirali in izvedli on-line mednarodno zaključno konferenco, na kateri 
smo predstavili rezultate celotnega projekta ter pripravljena gradiva za oba razvita modela, to je za 
vajeništvo in individualizacijo. Plenarni predavanji in okrogla miza so bili usmerjeni v razmislek, kako 
in pod kakšnimi pogoji nadaljevati izvajanje poklicnega izobraževanja in vajeništva. 
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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 

 

Na področju implementacije sistema NPK je pomembna naloga CPI usposabljanje in spremljanje 
svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. V letu 2021 smo izvedli 2 usposabljanji 
svetovalcev za pripravo osebne zbirne mape, ki se ju je udeležilo skupaj 34 kandidatov. Obe 
usposabljanji smo izvedli na daljavo z uporabo aplikacije Zoom, prav tako tudi vse zagovore. 

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so bila vsa osnovna usposabljanja članov komisij 
izvedena na daljavo prek spletne aplikacije Zoom, na daljavo smo izvedli tudi preverjanje znanja in 
zagovore. 

V okviru evalvacije vrednotenja osebne zbirne mape smo zaključili z analizo intervjujev in na podlagi 
ugotovitev izvedli fokusno skupino z izbranimi člani komisij, ki so predstavljali 6 različnih NPK z 
različnih strokovnih področij. Na podlagi rezultatov fokusne skupine smo izdelali predlog novega 
obrazca za vrednotenje osebne zbirne mape, ki smo ga nato preverili na delavnici, ki smo jo izvedli 
na daljavo. Rezultat celotnega procesa je osnutek novega obrazca, ki ga moramo v letu 2022 v 
sodelovanju z Državnim izpitnim centrom vpeljati v uporabo. 

V okviru pristojnosti CPI se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo in večajo prepoznavnost sistema NPK pri 
uporabnikih sistema; kandidatih in delodajalcih. V okviru promocije smo se udeležili 2 karierno 
zaposlitvenih sejmov in sejma vseživljenjskega izobraževanja. Sistem NPK smo predstavljali na 
delavnici za brezposelne v okviru Borštnikovega srečanja, na posvetu za svetovalne delavce in vodstva 
srednjih poklicnih šol z namenom vključevanja in pomoči ranljivim skupinam, na konferenci 
Kompetenčnega centra Turizem ter na Filozofski fakulteti na konferenci o tradicionalnih rokodelskih 
in obrtniških znanjih in dejavnostih. Izvedli smo 2 usposabljanji za člane konzorcija višjih strokovnih 
šol v sklopu projekta Ciljaj višje. 

V letu 2021 smo zaključili prenovo spletnega mesta NPK.SI. Izvedli smo prenos spletne strani na nov 
sistem, ki bo omogočal posodabljanje vsebin z lastnimi kadri. Spletno stran smo posodobili in osvežili 
z novimi vstopnimi povezavami. 

V okviru aktivnosti priprave strokovnih podlag za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja 
NPK na daljavo, ki smo ga izvajali v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom, smo pripravili popis faz 
v procesih, ki se odvijajo v sistemu NPK, ter pregledali javno dostopna spletna orodja, ki se 
uporabljajo za vrednotenje portfolij, in elektronsko podpisovanje dokumentov. 

 

Na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj smo v letu 2021 objavili 
informacije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja v Sloveniji na portalu Europass. 
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Dolgoročni cilj 6: 

Razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki gradi 
svojo vlogo na samostojnih in kreativnih sodelavcih 

 

Kratkoročni cilj 6.1: Pripraviti sistemizacijo delovnih mest in organizacijo središč, ki bo ustrezala 
potrebam in pričakovanjem partnerjev in ustanoviteljev 

 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel Svet zavoda 
septembra 2020 in je bil uveljavljen s 1. oktobrom 2020, smo v letu 2021 uvajali v prakso. Pri tem 
smo se prilagajali potrebam socialnih partnerjev in kadrovskim potrebam ter v drugi polovici leta 
mednarodne projektne naloge prenesli iz Središča za razvoj poklicnega izobraževanja v Središče za 
razvoj mednarodnega sodelovanja. 

Na podlagi pridobljenih izkušenj z delom na daljavo smo pripravili nov Pravilnik o delu na domu, ki je 
začel veljati 16. 6. 2021 in uspešno zaživel v praksi v drugi polovici leta. 

 

Kratkoročni cilj 6.2: Vzpostaviti notranji sistem razvoja kakovosti in samoevalvacije 

 

Skrb za dvig kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji spada med temeljne naloge 
zavoda. Za uresničevanje te naloge se trudimo razvijati ustrezno kulturo kakovosti znotraj 
organizacije. Vodje središč na sestankih analizirajo obstoječe delovne procese, dobre prakse in 
kritične točke. Vodimo intenzivnejši dialog s partnerji in tudi na podlagi njihovih pričakovanj 
določamo prednostne naloge. Pri razvoju kakovosti dajemo posebno pozornost uvajanju kolegialne 
presoje, to je notranji predstavitvi in obravnavi vseh ključnih gradiv pred njihovo končno oddajo 
oziroma zunanjo predstavitvijo. Okrepili smo notranje usposabljanje z vrsto delavnic za boljšo 
digitalno pismenost. V času dela na daljavo smo redno organizirali petkova srečanja oziroma 
usposabljanja z druženjem. 

 

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

 

Povečanje števila projektov in posebnih nalog ob vse zahtevnejših rednih nalogah zahteva močno 
informacijsko podporo, predvsem na področju vodenja projektov in financ. Pred dvema letoma 
začrtane temeljne usmeritve in naloge za izboljšanje informacijske podpore smo v preteklem letu 
uspešno uresničevali. Uspešno izvajanje velikega obsega dela od doma je dokazalo pravilnost 
odločitve o uvedbi sistema Microsoft Office 365 oziroma načina dela v oblaku, katerega uporabo smo 
nadgradili s pomočjo dodatnega usposabljanja večine zaposlenih. 

Oblikovanje temeljne baze podatkov poteka počasneje zaradi nedorečenih vprašanj v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov udeležencev naših izobraževanj in drugih partnerjev. 

 

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

Obeleženje 25. obletnice ustanovitve zavoda s strokovnim dogodkom in slovesnostjo, ki je bila 
predvidena v oktobru, smo zaradi epidemije covida-19 odpovedali. Izvedli pa smo več medijsko 
odmevnih dogodkov, zlasti zaključno konferenco projekta Prenova PSI. Objavljeni so bili tudi intervjuji 
z vodstvom v dnevnem časopisju, radijskih oddajah in v spletnih medijih. 
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5. Pregled izvedbe programa dela in projektov 

Glede na ocenjeni delež realizacije načrtovanih kazalnikov smo v letu 2021 dosegli 108-odstotno 
realizacijo kazalnikov. V LDN 2021 smo za vsako nalogo opredelili pričakovane rezultate. V primeru 
kvantitativnih pričakovanih rezultatov smo izračunali odstotek realizacije. Pri kvalitativnih 
pričakovanih rezultatih je oceno realizacije pripravila odgovorna oseba naloge. 

V nadaljevanju sledi številčna ocena realizacije načrtovanih kazalnikov posameznih nalog po 
dejavnosti. Podroben opis izvedbe posameznih nalog je v Prilogi 2. 

 

 

5.1.  Osnovna dejavnost, ki jo je CPI v letu 2021 opravljal kot javno službo 

 

Št. 
naloge 

Osnovna dejavnost  Realizacija 
načrtovanih 

kazalnikov v % 

1. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK 100 % 

2. Razvoj transparentne kvalifikacijske strukture 123 % 

3. Implementacija sistema NPK 108 % 

4. Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj 100 % 

5. Nacionalni observatorij RS za poklicno izobraževanje – ReferNet – 
nacionalni koordinator 

108 % 

6. Spremljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja 70 % 

7. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s šolami in socialnimi 
partnerji 

104 % 

8. Praktično usposabljanje z delom 117 % 

9. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja 127 % 

10. Učbeniki in učna tehnologija 100 % 

11. Tekmovanja in strokovna srečanja v PSI 100 % 

12. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti PSI 142 % 

13. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev 95 % 

14. Mednarodno sodelovanje 116 % 

15. Skupne službe / 

 Skupaj 108 % 
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5.2.  Osnovne naloge CPI v letu 2021 

 

Št. 
naloge 

Naslov osnovne naloge Realizacija 
načrtovanih 

kazalnikov v % 

16. Študijske skupine 90 % 

17. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže ECVET, EQAVET, EQF, ESCO, 
ETF 

120 % 

18. Nizkonakladni učbeniki 117 % 

19. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za pridobitev 
izobrazbe med programe, ki so določeni kot ustrezni za delo v VIZ 

/ 

20. Razvoj nalog za oblikovanje tekmovanja iz kriptografije / 

21. Strokovna podpora procesu Posodobitev organizacije vodenja in 
upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih 

/ 

 Skupaj 109 % 

 

 

5.3.  Posebne naloge CPI v letu 2021 

 

Št. 
naloge 

Naslov posebne naloge Realizacija 
načrtovanih 

kazalnikov v % 

22. Predsedovanje Slovenije EU 21 100 % 

23. NCP EQF 2018–2020 75 % 

24. NCP EQF 2021–2024 100 % 

25. Nacionalni register kvalifikacij SOK 100 % 

26. Nacionalni center Europass 100 % 

27. EQAVET – NRP 2019–2020 117 % 

28.  EQAVET – NRP 2021–2023 / 

29. Kulturni bazar 100 % 

30. Promocija poklicnega izobraževanja 100 % 

31. Tekmovanje EuroSkills 83 % 

32. Krožne šole / 

33. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju / 

34. Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev v VIZ v 
nazive 

50 % 

35. Priprava instrumenta z naborom predlogov kompenzacijskih 
ukrepov za prioritizacijo s strani učiteljev in ravnateljev za strokovno 
in poklicno izobraževanje 

100 % 

 Skupaj 93 % 
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5.4.  Projekti, ki jih je CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov Evropskega socialnega sklada 

 

Št. naloge Naslov projekta Realizacija 
načrtovanih 

kazalnikov v % 

36. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj 

205 % 

37. Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021 136 % 

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

106 % 

39. Promocija poklicnega izobraževanja 100 % 

40. Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021–2023 100 % 

41. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–
2022 

100 % 

 Skupaj 125 % 
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6. Kadrovska analiza 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na Centru RS za poklicno izobraževanje zaposlenih 54 oseb. Od tega je 

bilo 37 zaposlenih financiranih iz proračuna, kar je v skladu z aktualnim zbirnim kadrovskim načrtom, 

in 17 zaposlenih na različnih projektih. 

 

Preglednica 1: Zaposleni v letu 2021 glede na delovno mesto in vir financiranja (stanje na dan 
31. 12. 2021) 

 

 

  

Število Proračun 
RS 

Drugi viri SKUPAJ 

MIZŠ  – REDNA DEJAVNOŠT 23 23 - 
37 

MDDŠZ – REDNA DEJAVNOŠT 14 14 - 

PROJEKTI EUROPAŠŠ 1 - 1 

  

  

  

  

  

17 

Projekt Erasmus+: 
NCP EQF 2021/23 

1 - 1 

Koordinator 
Erasmus+ (LdV, VZ U) 

1 - 1 

Kombinirano 
izobraz evanje v 
poklicnem in 
strokovnem 
izobraz evanju 
(KIPŠI) 

3   3 

Erasmus+: Allview, 
Chaise, Rural 
Heritage, Weskill 

 

3   3 

EŠŠ-MIZŠ  
»PINPIU« 

2   2 

EŠŠ-MIZŠ  
»PROMOCIJA« 

2   2 

Projekti MDDŠZ 4   4 

Skupaj 37 17 54 
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Graf 1: Število zaposlenih glede na vir financiranja 
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7. Poročilo o izvedenih internih in zunanjih nadzorih CPI v letu 2021 

7.1. Zunanji nadzor projektov 

 

Na Centru RS za poklicno izobraževanje sta bila v letu 2021 izvedena 2 zunanja nadzora projektov. 

 

7.1.1. Revizija projekta Razvoj programov za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 

 

Izvajalec nadzora: 

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna. 

 

Predmet nadzora: 

Revizija zahtevka za izplačilo št. 11 v okviru projekta. 

 

Ugotovitev revizorja: 

V okviru revizije projekta Razvoj programov za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 
nepravilnosti s finančnim učinkom niso bile zaznane. 

 

7.1.2. Revizija projekta NCP/EQF Register 2018–2020 

 

Izvajalec nadzora: 

Ripro, d. o. o., Družba za revidiranje. 

 

Predmet nadzora: 

Pregled finančnega poslovanja projekta NCP/EQF Register v obdobju 2018–2020. 

 

Ugotovitev revizorja: 

Pri preverjanju niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti. Nastali izdatki so bili potrjeni v celoti. 

 

7.2. Revizija smotrnosti na področju vseživljenjskega učenja 

 

Izvajalec nadzora: 

Računsko sodišče Republike Slovenije. 

 

Predmet nadzora: 

Revizija smotrnosti na področju vseživljenjskega učenja. 

 

Ugotovitev revizorja: 

Na končne ugotovitve še čakamo. 
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7.3. Notranji nadzor javnih financ 

 

Po naročilu CPI je bila izvedena interna revizija poslovanja. 

 

Izvajalec nadzora:  

Auditor revizijska hiša, Murkova 4, Ptuj. 

 

Predmet nadzora: 

Predmet notranje revizije za leto 2020 je poslovanje Centra RS za poklicno izobraževanje na področju 
osnovnih sredstev. Predmet notranje revizije je določen glede na pomembnost posameznih področij 
in stopnjo tveganja za uresničitev delovanja notranjega kontrolnega sistema. Namen notranje revizije 
za leto 2020 je bil pregledati obstoječi sistem na področju osnovnih sredstev. 

 

Ugotovitve revizorja: 

Na podlagi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2020 je izvajalec nadzora ugotovil, 
da ima Center RS za poklicno izobraževanje na področju osnovnih sredstev vzpostavljen notranji 
kontrolni sistem, ki zagotavlja zakonito in gospodarno poslovanje, ki je skladno s predpisi ter internimi 
splošnimi akti in navodili. 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Pravne podlage 

CPI pri svojem delovanju upošteva naslednje zakonske podlage ter vse pripadajoče podzakonske akte 
in uredbe z vsemi popravki: 

− Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 

52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 

– odl. US); 

− Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP); 

− 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 

174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP); 

− Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); 

− 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, 84/18 in 204/21); 

− Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 

št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 

– ZIUPGT in 206/21 – ZDUPŠOP) Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 

121/21); 

− Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 

– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – 

odl. US in 3/22 – ZDeb); 

− Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 

46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18); 

− 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, 80/19 in 153/21); 

− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega 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); 

− 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); 

− Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18); 

− Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna 

(Uradni list RS, št. 46/03); 

− Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 

180/21); 
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− Zakon o 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, 123/21, 172/21 in 207/21); 

− Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 

ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20); 

− Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; 

− druge predpise, ki urejajo to področje. 

 

Računovodski izkazi za javni zavod CPI so sestavljeni v skladu z naslednjimi zakonskimi podlagami: 

− Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); 

− Zakonom 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); 

− Pravilnikom 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); 

− Pravilnikom 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, 79/19, 10/21 in 203/21); 

− Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 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 , 80/19 in 153/21) ter 

− Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 

81/18). 
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2. Računovodsko poročilo (po obračunskem načelu) 

V spodnji preglednici je prikaz skupnih prihodkov in odhodkov zavoda po obračunskem načelu za 
leto 2021 v primerjavi s predhodnim letom in planom. 

 

Preglednica 1: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 

 
 

Skupni prihodki leta 2021 so se v primerjavi z letom 2020 zmanjšali za 2 %, v primerjavi s planom pa 
so nižji za 24 %. Glavni razlog za nižje prihodke v letu 2021 v primerjavi s predhodnim letom so bili 
nižji prihodki iz mednarodnih projektov. 

 

Skupni odhodki so bili v letu 2021 prav tako za 2 % nižji kot v predhodnem letu in za 24 % nižji od 
planiranih. Največje zmanjšanje odhodkov za 40 % je bilo pri stroških materiala. Razlog za znižanje 
stroškov je nadaljevanje epidemije covida-19 oziroma spremembe v načinu poslovanja zaradi 
zaščitnih ukrepov. Večina zaposlenih je v letu 2021 opravljala delo od doma, kar je vplivalo na znižanje 
stroškov pisarniškega materiala. Zaradi opravljanja dela od doma smo že v letu 2020 zaposlenim 
zagotovili primerno delovno okolje (nabavili smo večjo količino slušalk, tipkovnic, kamer in drugega 
potrošnega materiala) in posledično je bil ta strošek v letu 2021 manjši. Načrtovane konference, 
sestanki, tekmovanja so se preselili v spletno okolje, posledično so se znižali stroški promocijskega 
gradiva. Po drugi strani so se minimalno povečali stroški dela kot posledica napredovanja zaposlenih 
in nove sistematizacije na projektih. 

 

Poslovni rezultat za leto 2021 je pozitiven v višini 1.551,00 EUR. Ustvarjen presežek v višini 
1.551,00 EUR izhaja iz mednarodnih projektov. 

  

Plan (P) Realizacija ( R) Razlika R-P
 Indeks 

R/P 
Realizacija

Indeks

 

2021/2020

I. PRIHODKI SKUPAJ 4.133.000 3.128.744 -1.004.256 76        3.187.525 98

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.600.000 2.801.639 -798.361 78        2.830.560 99

1.1. Javna služba 3.600.000 2.801.639 -798.361 78         2.830.560 99

1.2. Drugi prihodki

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga

B. Finančni prihodki

C Izredni prihodki 533.000 327.105 -205.895 61         356.965 92

Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II.ODHODKI SKUPAJ 4.118.160 3.127.193 -990.967 76        3.185.429 98

1. Stroški materiala 94.160 37.051 -57.109 39        61.700 60

2. Stroški storitev 1.800.000 1.004.243 -795.757 56        1.086.853 92

3. Stroški dela 2.224.000 2.085.842 -138.158 94        2.036.215 102

3.1. Plače in nadomestila plač 1.765.000 1.654.774 -110.226 94         1.610.047 103

3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 283.000 261.907 -21.093 93         254.404 103

3.3. Drugi stroški dela 176.000 169.161 -6.839 96         171.764 98

4. Amortizacija 0

6. Davek od dobička 0

7. Ostali drugi stroški

8. Finančni odhodki 57 57 313 18

9. Izredni odhodki 0 348 0

10. Prevrednotevalni odhodki

III. RAZLIKA 14.840 1.551 -13.289 10 2.096

Leto 2021 Leto 2020



 

31 
 

3.1  Analiza stroškov po vrsti stroška 

 

V spodnji preglednici je podana analiza skupnih stroškov glede na vrsto stroška. Primerjava višine 
stroškov med letoma pokaže, da so se v letu 2021 stroški glede na predhodno leto zmanjšali za 2 %. 

Preglednica 2: Analiza skupnih stroškov 

 
 

Največja znižanja stroškov glede na preteklo leto se kažejo v: 

− stroških materiala kot posledici večjega nabavljanja materiala v preteklem letu za potrebe 
zaposlenih za delo od doma (slušalke, kamere, tipkovnice …); 

− stroških za službena potovanja kot posledici prenosa konferenc, sestankov, delavnic na 
spletno okolje; 

− stroških za sodelovanje z drugimi institucijami, zmanjšano zaradi covidnih ukrepov; 

− stroških za seminarje, organizacijo dogodkov kot posledici prenosa seminarjev, konferenc, 
sestankov, delavnic v spletno okolje; 

− stroških za promocijo kot posledici končanja projekta Promocija poklicnega izobraževanja v 
letu 2016–2021. 
 

Po drugi strani pa zaznavamo največje zvišanje stroškov za strošek telefona in poštnine. Delo od doma 
je zahtevalo preusmerjanje klicev s službenih telefonov/številk na mobilne telefone zaposlenih, stara 
centrala pa ni omogočala identifikacije številk klicateljev. Vmesnik smo morali odstraniti, kar je močno 
povečalo stroške telefoniranja. Po tehtnem razmisleku smo se odločili za investicijo oziroma nakup 
nove telefonske centrale. 

  

Analiza stroškov 2021  (v EUR) 2020 (v EUR) Indeks 2021/2020

Štroški materiala 37.051,00 61.700,00 60

Štroški telefona, poštnina 16.915,00 10.354,00 163

Štroški vzdrževanja 127.121,00 118.383,00 107

Štroški upravljanja, čiščenja in najemnine 75.617,00 71.570,00 106

Štroški za službena potovanja 19.132,00 20.180,00 95

Štroški provizije 130,00 126,00 103

Štroški avtorskih in podjemnih pogodb 359.298,00 300.461,00 120

Štroški tiskanja in oblikovanja 102.417,00 100.979,00 101

Štroški za sodelovanje z drugimi inštitucijami 144.902,00 191.225,00 76

Štroški za promocijo 99.432,00 172.398,00 58

Štroški za seminarje, organizacija dogodkov 36.006,00 75.161,00 48

Ostali stroški 23.273,00 26.017,00 89

Drugi izredni stroški (kazni) 661,00 0

Finančni odhodki (obresti) 57,00 0

Osnovne plače 1.654.774,00 1.610.047,00 103

Štroški prehrane 46.947,00 46.197,00 102

Štroški prevoza 34.572,00 32.328,00 107

Regres, jubilejne in odpravnine 64.285,00 70.316,00 91

Prispevki delodajalca 261.907,00 254.404,00 103

Prispevki za KAD 23.357,00 22.922,00 102

SKUPAJ 3.127.193,00 3.185.429,00 98
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3. Računovodsko poročilo (po denarnem toku) 

Preglednica prikazuje pregled vseh nalog/projektov glede na vir financiranja. Prikazani so plan za 
leto 2021, prejeta sredstva in dejanska poraba sredstev ter razlika med prejetimi in porabljenimi 
sredstvi. 

 

Preglednica 3: Plan in poraba sredstev za leto 2021 po denarnem toku in glede na vir financiranja 
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Viri finaciranja
Plan za leto 2021- 

DT

Prejeta sredstva od 

1.1.2021-

31.12.2021

Porabljena sredstva od 

1.1.2021 do 31.12.2021

Razlika med 

prejetimi in 

porablenimi  

sredstvi

Indeks 

poraba/plan

1 2 3 4 5

MIZŠ MIZŠ Redna dejavnost (10) 1.072.987,00 1.053.627,47 1.041.891,89 11.735,58 97,10

MIZŠ SKUPAJ Redna dejavnost 1.072.987,00 1.053.627,47 1.041.891,89 11.735,58 97,10

Projekti MIZŠ

1 EUROPASS (13) 31.000,00 30.126,55                  30.126,55                                0,00 97,18

2 Delovanje študijskih skupin (25) 13.000,00 11.905,21                  11.905,21                                0,00 91,58

3 Tekmovanje EUROSKILLS (225) 35.000,00 31.109,14                  31.109,14                                0,00 88,88

4 EQAVET NRP (Erasmus +K3) 2019-2020 (267) 3.750,00 1.709,16                     1.709,16                                   0,00 45,58

5 EQAVET NRP (Erasmus +K3) 2021-2023 (267) 8.000,00 -                                    -                                                  0,00 0,00

6
Nacionalna koordinacijska točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij - NCP EQF 

REGISTER 2018-2020 (456)
25.000,00 24.755,02                  24.755,02                                0,00 99,02

7
Nacionalna koordinacijska točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij - NCP EQF 

(113)
13.367,00 10.478,24                  10.478,24                                0,00 78,39

8 Razvoj nalog za oblikovanje iz kriptografije 3.000,00 -                                    -                                                  0,00 0,00

9 Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže -  ECVET, EQAVET, EQF (11) 5.000,00 -                                    -                                                  0,00 0,00

10 Promocija poklicnega izobraževanja (22) 13.000,00 7.958,93                     7.958,93                                   0,00 61,22

11 Nizkonakladni učbeniki (150) 52.000,00 51.958,73                  51.958,73                                0,00 99,92

12 Predsedovanje svetu EU 30.000,00 8.608,91                     8.608,91                                   0,00 28,70

13
Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za pridobitev 

izobrazbe med programe, ki so določeni kot ustrezni za delo v VIZ
2.000,00 -                                    -                                                  0,00 0,00

14 KUV v poklicnih in strokovnih šolah (134) 600,00 600,00                          600,00                                        0,00 100,00

15
Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v nazive (23)
10.000,00 1.641,31                     1.641,31                                   0,00 16,41

16

Priprava instrumenta z naborom predlogov kompenzacijskih ukrepov za 

prioritizacijo s strani učiteljev in ravnateljev za strokovno in poklicno 

izobraževanje (24)

5.000,00 4.940,39                     4.940,39                                   0,00 98,81

17
Strokovna podpora procesu Posodobitev organizacije vodenja in 

upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih
1.000,00 -                                    -                                                  0,00 0,00

18 Nakup in montaža hladilnega agregata (299) 42.060,16 42.060,16                  42.060,16                                0,00 100,00

SKUPAJ  Projekti MIZŠ 292.777,16 227.851,75               227.851,75                             0,00 77,82

0,00 0,00 0,00

MIZŠ KATIS

SKUPAJ   MIZŠ 1.365.764,16 1.281.479,22 1.269.743,64 11.735,58 92,97

MDDZS MDDSZ Redna dejavnost (40) 666.930,00 617.233,56 650.697,25 -33.463,69 97,57

SKUPAJ MDDSZ - Redna dejavnost 666.930,00 617.233,56 650.697,25 -33.463,69 97,57

1 Microcredentials (465) 7.000,00 4.901,23 2.098,77

2 ERASMUS VET Digital World (336) 13.000,00 0,00 1.473,51 -1.473,51

3 ECOFAR (458) 9.112,00 8.628,66 11.971,11 -3.342,45 131,38

4 S-HVET  (144) 10.000,00 8.486,30 0,00 8.486,30

5 BequalAPP (156) 10.000,00 1.728,26 0,00 1.728,26

6 YIT (177) 9.000,00 4.720,20 4.402,70 317,50 48,92

7 Improvet (211) 40.000,00 10.569,46 1.663,85 8.905,61 4,16

8 WELLTO (188) 14.000,00 0,00 4.769,58 -4.769,58 34,07

9 STAIRS (167) 9.000,00 10.679,20 16.379,15 -5.699,95 181,99

10 ERASMUS TALENT JOURNEY (333) 20.000,00 20.340,00 24.493,63 -4.153,63 122,47

11 ERASMUS DIGITAL VET (335) 20.000,00 19.318,80 17.078,91 2.239,89 85,39

12 RURAL HERITAGE (126) 20.000,00 17.051,50 15.015,85 2.035,65 75,08

13 CHAISE (123) 20.000,00 48.772,00 23.253,82 25.518,18 116,27

14 ALLVIEWS (128) 45.000,00 28.128,20 25.839,20 2.289,00 57,42

15 WeSkill (129) 26.000,00 0,00 18.137,81 -18.137,81 69,76

16 1point (464) 13.050,00 10.440,00 13.993,86 -3.553,86 107,23

17 CB-WBL (677) 0,00 11.083,13

SKUPAJ Mednarodni projekti - Erasmus projekti 278.162,00 206.945,71 183.374,21 12.488,37 65,92

Mednarodni projekti - Erasmus projekti
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1 Europass (EU delež) (800) 27.000,00 27.328,51 0,00 27.328,51

2 Europass +NCP EQF 2021-2023 (801) 99.200,00 0,00 51.155,37 51,57

3 Cedefop (500) 22.315,00 14.169,00 21.183,16 -7.014,16 94,93

4
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij NCP-EQF   

NOVI 2021-2023 (453)
40.100,00 14.313,00 25.823,72 -11.510,72 64,40

5 NCP EQF Register  2018-2020 novi (457) 0,00 23.625,42 6.136,60 17.488,82

6 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  20219-2021(966,967) 20.000,00 0,00 27.585,09 -27.585,09 137,93

7 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2021-2023 (968) 102.000,00 138.323,20 335,50 137.987,70 0,33

8 Twinning 0,00 118.343,00 3.694,81 114.648,19

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti 310.615,00 336.102,13 135.914,25 251.343,25 43,76

SKUPAJ MEDNARODNI PROJEKTI 588.777,00 543.047,84 319.288,46 263.831,62 54,23

1 Lastni Projekti (1005) 16.509,49 7.406,75 9.102,74

2 Investicije (1100) 56.000,00 1.311,48 38.154,92 -36.843,44 68,13

3 Refundacije (60) 20.000,00 67,11 972,77 -905,66 4,86

4 NCP Potrdila (215) 0,00 2.343,98 -2.343,98

5 ECVET EKSPERTI (665) 600,00 1.370,64 -770,64

6 EPALE (888) 1.200,00 916,99 283,01

Skupaj Lastni projekti 76.000,00 19.688,08 51.166,05 -31.477,97 67,32

1 Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 (SM 12; 121) 25.331,11 10.762,06 66.222,93 -55.460,87 261,43

2
Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje 

in usposabljanje v letih 2017-2022 (sm 440; 441)
85.000,00 89.351,44 79.314,93 10.036,51 93,31

3 Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 (SM 90, 91) 0,00 253.321,78 65.137,37 188.184,41

4 Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 (SM 171; 172) 400.000,00 334.628,06 461.820,76 -127.192,70 115,46

Skupaj MIZŠ ESS PROJEKTI 510.331,11 688.063,34 672.495,99 15.567,35 131,78

1
Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenih znanj (EU-447,448)
222.168,00 220.233,87 221.838,39 -1.604,52 99,85

Skupaj MDDSZ ESS PROJEKTI 222.168,00 220.233,87 221.838,39 -1.604,52 99,85

Skupaj ESS PROJEKTI 732.499,11 908.297,21 894.334,38 13.962,83 122,09

1

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 

inovativnega vzgojno izobraževalnega zavoda v obdobju 2016-2018 (SM 

199)- CPI konzorcijski partnerji, vodilni ZRSŠ

52.500,00 23.290,00 29.784,42 -6.494,42 56,73

Skupaj Konzorciji 52.500,00 23.290,00 29.784,42 -6.494,42 56,73

1 KIPSI 0,00 482.353,20 8.565,63 473.787,57

Skupaj Norveški mehanizem in EGP 0,00 482.353,20 8.565,63 473.787,57

SKUPAJ 3.482.470,27 3.393.035,91 3.215.014,20 178.021,71 92,32

SKUPAJ   MIZŠ 1.365.764,16 1.281.479,22 1.269.743,64 11.735,58 92,97

SKUPAJ MDDSZ - Redna dejavnost 666.930,00 617.233,56 650.697,25 -33.463,69 97,57

SKUPAJ Mednarodni projekti - Erasmus projekti 278.162,00 206.945,71 183.374,21 23.571,50 65,92

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti 310.615,00 336.102,13 135.914,25 200.187,88 43,76

Skupaj Lastni projekti 76.000,00 19.688,08 51.166,05 -31.477,97 67,32

Skupaj MIZŠ ESS PROJEKTI 510.331,11 688.063,34 672.495,99 15.567,35 131,78

Skupaj MDDSZ  ESS PROJEKTI 222.168,00 220.233,87 221.838,39 -1.604,52 99,85

Skupaj Konzorciji 52.500,00 23.290,00 29.784,42 -6.494,42 56,73

Skupaj Norveški mehanizem in EGP 0,00 482.353,20 8.565,63 473.787,57

SKUPAJ: 3.482.470,27 3.875.389,11 3.223.579,83 651.809,28 92,57

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN EGP

KONZORCIJI

MEDNARODNI PROJEKTI - Ostali projekti

Lastni projekti

ESS PROJEKTI
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3.1 PRILIVI DENARNIH SREDSTEV – PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Realizacija vseh prilivov denarnih sredstev je v letu 2021 znašala 3.875.389,11 EUR. Prejetih denarnih 
sredstev iz državnega proračuna je bilo 3.312.653,19 EUR, neproračunskih denarnih sredstev pa 
562.735,92 EUR. 

Prejeta denarna sredstva iz proračuna za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, izvajanje programov 
in za investicije po virih so: 

− redna dejavnost in investicije MIZŠ 1.050.391,19 EUR (redna dejavnost 1.018.965,11 EUR, 

investicije aplikacija 16.490,00 EUR, investicije IKT 9.912,00 EUR, sredstva za zaščito 5.024,08); 

− projekt MIZŠ – nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ 3.236,28 EUR; 

− projekti in naloge MIZŠ 185.791,59 EUR; 

− investicije po posebni pogodbi MIZŠ 42.060,16 EUR; 

− redna dejavnost MDDSZ 617.233,56 EUR; 

− projekti MIZŠ-ESS 688.063,34 EUR; 

− projekti MDDSZ-ESS 220.233,87 EUR; 

− projekti ESS Konzorciji 23.290,00 EUR; 

− projekti norveškega mehanizma in EGP 482.353,20 EUR. 

 

Neproračunski viri za izvajanje redne dejavnosti CPI znašajo 562.735,92 EUR: 

− mednarodni projekti Erasmus+ 206.945,71 EUR; 

− mednarodni projekti – drugi projekti 336.102,13 EUR; 

− lastni projekti 19.688,08 EUR. 

 

Delež denarnih sredstev iz državnega proračuna je v letu 2021 znašal 85 %, delež drugih denarnih 
sredstev pa 15 %. 

 

Preglednica 4: Analiza prihodkov – denarni tok 

 
 

  

Viri financiranja 2021 (v EUR) 2020(v EUR) Indeks 2021/2020

Odstotek v 

skupnih 

prihodkih

(v EUR)

MIZŠ- Redna dejavnost 1.050.391,19 1.010.952,84 104 27,10%

MIZŠ - Projekti 185.791,59 199.245,84 93 4,79%

MIZŠ-Investicije-hladilni agregat 42.060,16 5.613,78 749 1,09%

MIZŠ - EŠŠ Projekti 688.063,34 791.387,98 87 17,75%

MDDSZ - Redna dejavnost 617.233,56 622.891,39 99 15,93%

MDDSZ- ESS Projekti 220.233,87 169.782,63 130 5,68%

Konzorcij- Institucionalni projekti 23.290,00 54.370,00 43 0,60%

MIZŠ- Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ 3.236,28 2.921,11 111 0,08%
Norveški finančni mehanizem in EGP 482.353,20 52,32 921929 12,45%

Proračunska sredstva 3.312.653,19 2.857.217,89 116 85,48%

Neproračunski viri 562.735,92 216.119,50 260 14,52%

SKUPAJ 3.875.389,11 3.073.337,39 126 100,00%
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Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2021 (v EUR) 

 
 

 

3.2 ODLIVI DENARNIH SREDSTEV – ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Preglednica 5 in graf 2 prikazujeta skupne odhodke. 

 

Preglednica 5: Analiza odhodkov – denarni tok 

 
  

27,10%

4,79%

1,09%
17,75%

15,93%

5,68%

0,60%

0,08%

12,45%

Struktura prihodkov
MIZŠ- Redna dejavnost

MIZŠ - Projekti

MIZŠ-Investicije-hladilni agregat

MIZŠ - ESS Projekti

MDDSZ - Redna dejavnost

MDDSZ- ESS Projekti

Konzorcij- Institucionalni projekti

MIZŠ- Nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavcev
v VIZ
Norveški finančni mehanizem in
EGP

Bruto plača delodajalca 1.652.442,47 1.616.837,90 102 51,26%

Prispevki delodajalca 261.472,34 255.958,27 102 8,11%

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 23.344,34 23.029,67 101 0,72%

Regres za letni dopust 58.926,67 54.108,59 109 1,83%

Jubilejne  nagrade 981,78 1.032,01 95 0,03%

Odpravnine 319,47 9.390,87 3 0,01%

Prehrana na delo in z dela 46.402,72 46.375,27 100 1,44%

Prevoz na delo in z dela 33.079,79 35.039,73 94 1,03%

Dodatek za delo na domu 4.439,37 4.914,88 90 0,14%

Izdatki za blago in storitve 506.208,03 724.949,79 70 15,70%

Sredstva za avtorske in podjemne pogodbe 344.408,17 311.138,05 111 10,68%

Drugi odhodki 169.117,09 217.107,99 78 5,25%

Investicijski odhodki 122.437,59 45.119,88 271 3,80%

SKUPAJ 3.223.579,83 3.345.002,90 96 100,00%

Štroški Indeks 2021/2020
Odstotek v

skupnih 

odhodkih

2021 (v EUR) 2020 (v EUR)
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Graf 2: Struktura odhodkov v letu 2021 

 
 

Natančen pregled porabe sredstev je obrazložen v nadaljevanju glede na posamezne vire 
financiranja, in sicer: 

• Preglednica št. 1A – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v 
letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1B – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ v 
letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1C – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ-ESS 
v letu 2021– prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1D – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ-
ESS v letu 2021– prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1E – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
KONZORCIJ-ESS v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1F –Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
MIZŠ – Osnovne in posebne naloge MIZŠ 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1G: Pregled porabe sredstev sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
MEDNARODNI PROJEKTI v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1H: Pregled porabe sredstev sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
LASTNI PROJEKTI v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 1I: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN EGP v letu 2021 prikaz po denarnem toku (v EUR); 

• Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2021 (v EUR); 

• Preglednica št. 4 – Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2021 (v EUR); 

• Preglednica št. 5A – Projektne naloge MIZŠ, ki niso tržna dejavnost (v EUR); 

• Preglednica št. 5B – Projekti v letu 2021 MIZŠ-ESS in MDDSZ-ESS; 

• Preglednica št. 5C – Projekti v letu 2021 Konzorcij 

• Preglednica št. 5 D.E.F. – Projekti v letu 2021 – mednarodni, ostali in lastni projekti; 

• Preglednica št. 6 – Realizacija investicij za obdobje januar–december 2021 (po denarnem 
toku).  

51%
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16%

11%

5%

4%

Struktura odhodkov
Bruto plača delodajalca

Prispevki delodajalca

Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)
Regres za letni dopust
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3.2.1 MIZŠ – redna dejavnost (realizacija 97 %) 

 

V spodnji preglednici so prikazani odlivi po denarnem toku za leto 2021 po stroških in mesecih od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi dveh dolgotrajnih bolniških 
odsotnosti, izolacij in karanten, povezanih s covidom-19. 

 

Preglednica 6: Preglednica 1A – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v 
letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 687210 CPI

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00

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 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,00 15,00 15,00

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe MIZŠ (∑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 21,00 23,00 23,00

6a Delež financiranja št. Zaposlenih 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

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij)
697.087,37 56.896,58 56.455,87 57.478,47 57.487,20 58.775,53 57.563,28 57.584,61 57.839,01 59.350,57 56.413,44 55.385,31 55.465,35 686.695,22 98,51

8 Dodatek za delovno dobo; 60.850,56 3.208,17 4.049,26 4.008,67 4.473,75 3.518,94 4.180,53 3.106,62 2.622,98 2.664,42 3.990,03 3.895,99 4.055,23 43.774,59 71,94

9 Dodatek za zaposlene brez delovne dobe 11.434,32 309,06 571,24 502,51 618,58 455,20 546,35 408,08 429,60 336,09 584,44 516,12 565,97 5.843,24 51,10

10 Redna delovna uspešnost 2% 13.728,84 3.205,60 3.221,38 3.221,38 3.221,40 12.869,76 93,74

11 Sredstva za delovno uspešnost direktorja 439,38 1.098,38 1.098,38 249,98

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 783.101,09 60.413,81 64.281,97 61.989,65 62.579,53 65.971,05 63.388,54 61.099,31 64.112,97 62.351,08 60.987,91 63.018,82 60.086,55 750.281,19 95,81

14 sredstva za regres za letni dopust; 22.896,50 24.150,00 24.150,00 105,47

15 sredstva za povračilo nadomestila za prehrano 20.746,00 1.439,10 1.619,94 1.580,04 1.983,03 1.488,27 1.663,83 1.341,60 1.220,42 1.163,35 1.725,27 1.641,86 1.773,56 18.640,27 89,85

16
sredstva za povračila stroškov prevoza na delo in 

z dela
20.101,62 496,56 525,05 748,30 890,13 608,34 933,18 1.339,10 1.527,18 1.620,07 2.270,02 1.853,87 1.289,43 14.101,23 70,15

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine); dodatek za delo na domu
346,51 226,00 245,00 209,63 610,76 241,06 199,00 81,00 16,00 33,00 65,00 175,00 2.101,45 606,46

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 64.090,63 2.161,66 2.389,99 2.537,97 3.483,92 2.337,67 26.946,01 2.761,70 2.747,60 2.799,42 4.028,29 3.560,73 3.237,99 58.992,95 92,05

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
847.191,72 62.575,47 66.671,96 64.527,62 66.063,45 68.308,72 90.334,55 63.861,01 66.860,57 65.150,50 65.016,20 66.579,55 63.324,54 809.274,14 95,52

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 120.068,64 9.382,51 9.986,47 9.626,21 9.726,08 10.261,05 9.831,52 9.524,22 9.924,13 9.701,78 9.473,26 9.819,29 9.429,00 116.685,52 97,18

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
120.068,64 9.382,51 9.986,47 9.626,21 9.726,08 10.261,05 9.831,52 9.524,22 9.924,13 9.701,78 9.473,26 9.819,29 9.429,00 116.685,52 97,18

24 413310 KAD 10.169,64 842,05 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 849,47 10.186,22 100,16

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 977.430,00 72.800,03 77.507,90 75.003,30 76.639,00 79.419,24 101.015,54 74.234,70 77.634,17 75.701,75 75.338,93 77.248,31 73.603,01 936.145,88 95,78

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
78.557,00 561,40 7.973,70 5.454,38 3.665,01 4.885,45 7.868,32 5.010,59 4.145,15 6.278,84 6.948,20 10.272,23 13.130,58 76.193,85 96,99

Sredstva za zaščitno opremo* 438,28 441,71 44,00 588,48 628,24 1.009,45 3.150,16

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
78.557,00 561,40 7.973,70 5.454,38 3.665,01 4.885,45 7.868,32 5.448,87 4.586,86 6.322,84 7.536,68 10.900,47 14.140,03 79.344,01 101,00

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 1.055.987,00 73.361,43 85.481,60 80.457,68 80.304,01 84.304,69 108.883,86 79.683,57 82.221,03 82.024,59 82.875,61 88.148,78 87.743,04 1.015.489,89 96,16

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.000,00 9.912,00 16.490,00 26.402,00

28 SKUPAJ I. + II. 1.072.987,00 73.361,43 85.481,60 80.457,68 80.304,01 84.304,69 108.883,86 79.683,57 82.221,03 82.024,59 92.787,61 88.148,78 97.655,04 1.041.891,89 97,10

leto 2021
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3.2.2 MDDSZ – Redna dejavnost (realizacija 98 %) 

 

V spodnji preglednici so prikazani odlivi po denarnem toku za leto 2021 po vrsti stroškov in po 
mesecih od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi daljše bolniške 
odsotnosti, izolacij in karanten, povezanih s covidom-19. 

 

Preglednica 7: Preglednica št. 1B – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
MDDSZ v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

 

  

Številka in naziv proračunske postavke: 5511

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 1,00 0,00

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 0,00

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe mddsz(∑1 do 5) 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 13,00 13,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

6a Delež financiranja št. Zaposlenih 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

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij)
391.310,73 33.169,47 32.414,26 31.045,32 32.781,58 33.272,96 32.790,58 33.089,89 34.588,89 31.046,76 32.120,85 31.857,22 32.451,30 390.629,08 99,83

8 Dodatek za delovno dobo; 28.005,36 1.457,48 2.002,12 1.936,19 1.980,41 1.617,97 2.218,44 1.537,77 1.456,11 1.435,49 2.063,74 2.042,41 1.996,64 21.744,77 77,65

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 10.720,20 318,97 378,16 375,35 330,34 297,62 430,67 300,91 304,19 277,90 387,25 387,57 338,76 4.127,69 38,50

10 Redna delovna uspešnost 2% 7.920,48 1.947,81 1.959,02 1.980,38 1.980,35 7.867,56 99,33

12 Uspešnost direktorja/ce 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
437.956,77 34.945,92 36.742,35 33.356,86 35.092,33 37.147,57 35.439,69 34.928,57 38.329,57 32.760,15 34.571,84 36.267,55 34.786,70 424.369,10 96,90

14 sredstva za regres za letni dopust; 13.937,00 14.700,00 14.700,00 105,47

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; 
12.628,00 795,40 1.033,41 933,66 1.125,18 865,83 1.117,20 872,90 816,54 807,76 1.088,72 1.014,09 1.123,84 11.594,53 91,82

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela; 
5.657,96 186,48 289,70 286,00 396,35 232,07 387,42 373,59 465,51 486,44 619,16 540,10 320,40 4.583,22 81,00

18

sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); dodatek za delo na 

domu

346,51 109,00 470,51 106,13 117,00 121,43 97,00 41,00 13,00 32,00 123,00 1.230,07

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 32.569,47 1.090,88 1.793,62 1.325,79 1.638,53 1.219,33 16.301,62 1.287,49 1.282,05 1.294,20 1.720,88 1.586,19 1.567,24 32.107,82 98,58

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
470.526,24 36.036,80 38.535,97 34.682,65 36.730,86 38.366,90 51.741,31 36.216,06 39.611,62 34.054,35 36.292,72 37.853,74 36.353,94 456.476,92 97,01

21 Prispevki delodajalca (16,10%); 69.298,20 5.528,59 5.811,82 5.272,29 5.556,21 5.877,54 5.607,58 5.524,86 6.062,96 5.172,37 5.474,62 5.734,29 5.523,56 67.146,69 96,90

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
69.298,20 5.528,59 5.811,82 5.272,29 5.556,21 5.877,54 5.607,58 5.524,86 6.062,96 5.172,37 5.474,62 5.734,29 5.523,56 67.146,69 96,90

24 413310 KAD; 5.770,56 457,78 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 5.747,46 99,60

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 545.595,00 42.023,17 44.828,67 40.435,82 42.767,95 44.725,32 57.829,77 42.221,80 46.155,46 39.707,60 42.248,22 44.068,91 42.358,38 529.371,07 97,03

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
113.166,00 9.236,14 4.976,59 3.790,48 2.291,81 3.049,07 9.171,29 10.769,26 2.321,98 6.159,20 5.050,20 17.402,82 38.945,54 113.164,38 100,00

26 RIS 8.169,00 622,20 686,25 384,30 366,00 366,00 2.324,10 1.134,60 1.692,75 585,60 8.161,80 99,91

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
121.335,00 9.236,14 5.598,79 4.476,73 2.291,81 3.433,37 9.537,29 11.135,26 2.321,98 8.483,30 6.184,80 19.095,57 39.531,14 121.326,18 99,99

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 666.930,00 51.259,31 50.427,46 44.912,55 45.059,76 48.158,69 67.367,06 53.357,06 48.477,44 48.190,90 48.433,02 63.164,48 81.889,52 650.697,25 97,57

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERJI

28 SKUPAJ I. + II. 666.930,00 51.259,31 50.427,46 44.912,55 45.059,76 48.158,69 67.367,06 53.357,06 48.477,44 48.190,90 48.433,02 63.164,48 81.889,52 650.697,25 97,57

leto 2021
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3.2.3 Projekti ESS-MIZŠ (realizacija 132 %) 

 

Iz spodnje preglednice so razvidni odlivi po denarnem toku v letu 2021 po stroških in po mesecih od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Neporabljena sredstva glede na plan 2020 sledijo v obrazložitvi po 
preglednicah. 

 

Preglednica 8: Preglednica št. 1C – Pregled porabe 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

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

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 2,00 1,00 1,92

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 6,67

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
8,00 9,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 8,58

6a Delež financiranja št. Zaposlenih 8,00 9,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 9,25

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij)
159.515,60 15.755,84 15.126,56 15.269,99 14.435,40 15.574,92 15.457,12 15.060,60 15.704,21 15.296,75 20.837,09 21.035,79 7.121,79 186.676,06 117,03

8 Dodatek za delovno dobo

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 3.342,41 870,66 867,24 895,21 907,65 3.540,76 105,93

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 162.858,01 15.755,84 15.997,22 15.269,99 14.435,40 16.442,16 15.457,12 15.060,60 16.599,42 15.296,75 20.837,09 21.943,44 7.121,79 190.216,82 116,80

14 sredstva za regres za letni dopust 7.134,42 8.137,50 845,69 8.983,19 125,91

15 Sredstva za povračilo stroškov prehrane 6.150,00 557,60 646,38 522,69 638,40 602,49 710,22 597,70 539,97 513,63 724,17 741,91 351,20 7.146,36 116,20

16 sredstva za povračilo stroškov prevoza 12.666,40 401,66 437,90 400,16 438,62 279,10 595,54 982,84 1.365,24 897,59 1.418,78 1.327,26 466,32 9.011,01 71,14

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine);  dodatek za delo na domu
16.376,54 104,00 121,00 90,00 112,50 116,49 100,00 46,00 13,00 312,76 47,00 46,00 1.108,75 6,77

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 42.327,36 1.063,26 1.205,28 1.012,85 1.189,52 998,08 9.543,26 1.626,54 1.905,21 1.424,22 2.455,71 2.961,86 863,52 26.249,31 62,01

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
205.185,37 16.819,10 17.202,50 16.282,84 15.624,92 17.440,24 25.000,38 16.687,14 18.504,63 16.720,97 23.292,80 24.905,30 7.985,31 216.466,13 105,50

21 Prispevki delodajalca (16,34%) 26.174,45 2.586,07 2.618,46 2.509,40 2.373,09 2.686,24 2.542,29 2.476,39 2.712,32 2.500,42 3.379,25 3.561,30 1.163,69 31.108,92 118,85

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
26.174,45 2.586,07 2.618,46 2.509,40 2.373,09 2.686,24 2.542,29 2.476,39 2.712,32 2.500,42 3.379,25 3.561,30 1.163,69 31.108,92 118,85

24 413310 KAD 2.992,74 274,77 289,62 289,62 289,62 321,80 321,80 321,80 321,80 305,71 295,41 289,62 128,72 3.450,29 115,29

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 234.352,56 19.679,94 20.110,58 19.081,86 18.287,63 20.448,28 27.864,47 19.485,33 21.538,75 19.527,10 26.967,46 28.756,22 9.277,72 251.025,34 107,11

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
275.978,55 37.124,96 7.901,16 14.989,05 2.327,83 33.357,22 21.711,14 43.672,95 15.191,89 40.437,27 63.186,96 123.771,93 15.565,99 419.238,35 151,91

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
275.978,55 37.124,96 7.901,16 14.989,05 2.327,83 33.357,22 21.711,14 43.672,95 15.191,89 40.437,27 63.186,96 123.771,93 15.565,99 419.238,35 151,91

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 510.331,11 56.804,90 28.011,74 34.070,91 20.615,46 53.805,50 49.575,61 63.158,28 36.730,64 59.964,37 90.154,42 152.528,15 24.843,71 670.263,69 131,34

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 521,80 423,02 1.287,48 2.232,30

28 SKUPAJ I. + II. 510.331,11 56.804,90 28.011,74 34.070,91 20.615,46 53.805,50 49.575,61 63.158,28 37.252,44 59.964,37 90.577,44 153.815,63 24.843,71 672.495,99 131,78

leto 2021
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Preglednica 9: Preglednica št. 5B – Projekti MIZŠ-ESS v letu 2021 

 
 

− Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020 (realizacija 261 %) 

V okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja v letih 2016–2020 je bilo za leto 2021 
predvidenih 25.331,11 EUR. Realizacija na projektu je ob koncu leta znašala 66.222,93 EUR. Do večje 
porabe sredstev je prišlo zaradi podaljšanja projekta s prvotno planiranega datuma (28. 2. 2021) do 
31. 10. 2021. Do podaljšanja je prišlo zaradi prestavitve tekmovanje Euroskills na september 2021, ki 
je leta 2020 odpadlo zaradi epidemioloških razmer. 

Posledično dela sredstev nismo porabili v letu 2020 in so se prenesla v leto 2021. 

 

- Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022 

V letu 2021 smo začeli tudi izvajati projekt Promocija poklicnega izobraževanja v letih 2021 in 2022. 
Vsebinsko gre za nadaljevanje predhodnega projekta, ki se je izvajal v obdobju 2016–2021. Ta projekt 
ni bil zajet v LDN 2021, saj ob pripravi dokumenta projekt še ni bil potrjen. Do potrditve projekta je 
prišlo šele v drugi polovici leta 2021. 

 

Zap. 

št.
Ime projekta

Ime in priimek

 vodje 

projekta na zavodu

Ime PP

Šifra 

proračunske 

postavke (PP)

Načrtovan

 znesek

 v letu 2021

Ostanki po DT 

iz leta 2020

Finančni načrt 

2021

Prejeta sredstva 

v letu 2021

Porabljena 

sredstva 

2021

% porabe

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9 10 11

1
Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 

(SM 12; 121)
Helena Žnidarič

Poklicno izobraževanje in usposabljanje 14-20 V-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 V- Slovenska udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z- Slovenska udeležba

160176, 160177, 

160178, 160179
25.331,11 25.331,11 10.762,06 66.222,93 261,43%

2

Razvoj programov za izpopolnjevanje za 

nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 

v letih 2020-2022 (sm 440; 441)

Helena Žnidarič

Izboljšanje kompetenc in  in spodbujanje prožnih oblik učenja- 14-20- V-

EU udeležba, Izboljšanje kompetenc in  in spodbujanje prožnih oblik 

učenja- 14-20- V-Slovenska udeležba, Izboljšanje kompetenc in  in 

spodbujanje prožnih oblik učenja- 14-20-Z-EU udeležba, Izboljšanje 

kompetenc in  in spodbujanje prožnih oblik učenja- 14-20- Z-Slovenska 

udeležba

150044,150046, 

150045, 150047
85.000,00 85.000,00 89.351,43 79.314,93 93,31%

3
Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 (SM 

171; 172)
Helena Žnidaršič

Poklicno izobraževanje in usposabljanje 14-20 V-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 V- Slovenska udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z- Slovenska udeležba

160176, 160177, 

160178, 160179
400.000,00 400.000,00 334.628,06 461.820,76 115,46%

4 Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 Helena Žnidaršič

Poklicno izobraževanje in usposabljanje 14-20 V-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 V- Slovenska udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z-EU udeležba, Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje 14-20 Z- Slovenska udeležba

160176, 160177, 

160178, 160179
253.321,78 65.137,37

* SKUPAJ MIZŠ ESS: 510.331,11 0,00 510.331,11 688.063,33 672.495,99 131,78%
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3.2.4 Projekti ESS-MDDSZ (realizacija 99 %) 

 

Iz spodnje tabele so razvidni odlivi po denarnem toku v letu 2020 po stroških in po mesecih od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021. Sredstva so bila uporabljena skoraj v celoti, in sicer 99,85 %. 

 

Preglednica 10: Preglednica št. 1D – Pregled porabe sredstev po mesecih za izvajanje javne službe 
MDDSZ-ESS v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

Preglednica 11: Preglednica št. 5B – Projekti MDDSZ-ESS v letu 2021 

 
 

Planirana vrednost v potrjenem LDN 2021 znaša 222.168,00 EUR. Dejansko bi morala znašati 
222.168,47, kot je zapisano v pogodbi št. 2611-17-311202 o sofinanciranju operacije Dvig kakovosti 
sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj (podpisana 2. 2. 2017). 

 

  

Številka in naziv proračunske postavke: 160137, 160138, 160139, 160140

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

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 0,00

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 3,00

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6a Delež financiranja št. 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 3,85

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij)
73.469,63 4.357,51 5.704,41 6.213,81 6.110,62 6.153,27 6.110,11 5.826,52 6.210,19 6.275,78 6.137,22 5.943,47 5.452,52 70.495,43 95,95

8 Dodatek za delovno dobo

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 1.353,17 259,98 353,84 363,39 363,40 1.340,61 99,07

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 74.822,80 4.357,51 5.964,39 6.213,81 6.110,62 6.507,11 6.110,11 5.826,52 6.573,58 6.275,78 6.137,22 6.306,87 5.452,52 71.836,04 96,01

14 sredstva za regres za letni dopust 3.982,00 4.259,28 -350,00 -282,62 513,63 4.140,29 103,98

15 Sredstva za povračilo stroškov prehrane 2.706,00 168,10 291,27 271,32 359,10 263,34 323,19 301,00 311,69 201,94 302,91 239,26 267,79 3.300,91 121,98

16 sredstva za povračilo stroškov prevoza 2.576,20 59,77 133,80 126,16 166,50 31,60 181,60 159,35 296,40 231,79 347,23 117,84 103,17 1.955,21 75,90

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine);  dodatek za delo na domu
24,00 37,00 36,75 50,00 60,00 38,00 21,00 2,00 7,00 17,00 292,75

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 9.264,20 251,87 462,07 434,23 575,60 354,94 4.802,07 481,35 608,09 83,73 369,52 877,73 387,96 9.689,16 104,59

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
84.087,00 4.609,38 6.426,46 6.648,04 6.686,22 6.862,05 10.912,18 6.307,87 7.181,67 6.359,51 6.506,74 7.184,60 5.840,48 81.525,20 96,95

21 Prispevki delodajalca (16,34%) 12.249,36 713,25 974,61 1.015,34 998,49 1.063,24 1.002,40 961,15 1.074,13 1.025,47 1.003,19 1.030,54 890,96 11.752,77 95,95

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
12.249,36 713,25 974,61 1.015,34 998,49 1.063,24 1.002,40 961,15 1.074,13 1.025,47 1.003,19 1.030,54 890,96 11.752,77 95,95

24 413310 KAD 1.544,64 91,59 118,74 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 126,98 128,72 1.495,79 96,84

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 97.881,00 5.414,22 7.519,81 7.792,10 7.813,43 8.054,01 12.043,30 7.397,74 8.384,52 7.513,70 7.638,65 8.342,12 6.860,16 94.773,76 96,83

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
119.407,00 1.463,06 12.348,69 2.576,81 4.089,00 12.264,41 13.071,52 11.113,20 13.520,54 28.750,58 9.181,29 15.556,18 123.935,28 103,79

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
119.407,00 1.463,06 12.348,69 2.576,81 0,00 4.089,00 12.264,41 13.071,52 11.113,20 13.520,54 28.750,58 9.181,29 15.556,18 123.935,28 103,79

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
217.288,00 6.877,28 19.868,50 10.368,91 7.813,43 12.143,01 24.307,71 20.469,26 19.497,72 21.034,24 36.389,23 17.523,41 22.416,34 218.709,04

100,65

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.880,00 0,00 554,39 2.574,96 3.129,35 64,13

28 SKUPAJ I. + II. 222.168,00 6.877,28 19.868,50 10.368,91 7.813,43 12.143,01 24.307,71 20.469,26 20.052,11 23.609,20 36.389,23 17.523,41 22.416,34 221.838,39 99,85

leto 2021

Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj (EU-447,448)
Urška Marentič

PN10.1-Krepitev enake dostopnosti VŽU-14-20-V-EU, PN10.1-Krepitev 

enake dostopnosti VŽU-14-20-V-SLO, PN10.1-Krepitev enake 

dostopnosti VŽU-14-20-Z-EU, PN10.1-Krepitev enake dostopnosti VŽU-

14-20-Z-SLO

160137,160138,16

0139,160140
222.168,00 222.168,00 220.233,87 221.838,39 99,85%

SKUPAJ MDDSZ ESS: 222.168,00 0,00 222.168,00 220.233,87 221.838,39 99,85%
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3.2.5 Konzorcijski projekti (realizacija 57 %) 

 

Iz spodnje preglednice so razvidni odlivi po denarnem toku v letu 2020 po stroških in po mesecih od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Neporabljena sredstva glede na plan 2021 sledijo v obrazložitvi po 
preglednicah. 

 

Preglednica 12: Preglednica št. 1E – Pregled porabe sredstev za izvajanje javne službe Konzorcij-ESS 
v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

Preglednica 13: Preglednica 5C – Projekti ESS-Konzorcij v letu 2021 

 
 

Znotraj projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022 CPI nastopa kot konzorcijski partner, vodilni partner je 
ZRSŠ. Poraba je bila v tem letu nižja kot posledica pandemije covida-19, saj je bilo nemogoče vsa 
načrtovana usposabljanja izpeljati na daljavo, določene vsebine zahtevajo usposabljanja v živo. Poleg 
tega pa zaznavamo tudi manjši interes učiteljev za tovrstna usposabljanja, saj jih je bila večina polno 
zaposlena s poukom na daljavo.  

 

 

  

Številka in naziv proračunske postavke:

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
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

6a Delež financiranja št. 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 0,00

10 POD 12.000,00 133,76 133,76 1.371,28 192,99 1.831,79 15,26

13 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 12.000,00 0,00 133,76 0,00 133,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,28 192,99 0,00 1.831,79 15,26

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
12.000,00 0,00 133,76 0,00 133,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,28 192,99 0,00 1.831,79 15,26

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 1.932,00 17,98 17,98 222,25 31,53 289,74 15,00

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
1.932,00 0,00 17,98 0,00 17,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,25 31,53 0,00 289,74 15,00

24 413310 KAD

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 13.932,00 0,00 151,74 0,00 151,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,53 224,52 0,00 2.121,53 15,23

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
38.568,00 2.015,49 1.120,00 2.889,25 4.205,94 3.177,52 4.245,50 785,62 868,24 3.196,56 22.504,12 58,35

1 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
38.568,00 2.015,49 1.120,00 2.889,25 0,00 4.205,94 3.177,52 0,00 0,00 4.245,50 785,62 868,24 3.196,56 22.504,12 58,35

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
52.500,00 2.015,49 1.271,74 2.889,25 151,74 4.205,94 3.177,52 0,00 0,00 4.245,50 2.379,15 1.092,76 3.196,56 24.625,65 46,91

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.774,91 1.383,86 5.158,77

2 SKUPAJ I. + II. 52.500,00 2.015,49 1.271,74 2.889,25 151,74 4.205,94 3.177,52 0,00 3.774,91 4.245,50 2.379,15 2.476,62 3.196,56 29.784,42 56,73

leto 2021

Zap. 

št.
Ime projekta

Ime in priimek

 vodje 

projekta na zavodu

Ime PP

Šifra 

proračunske 

postavke (PP)

Načrtovan

 znesek

 v letu 2021

Ostanki po DT 

iz leta 2019

Finančni načrt 

2021

Prejeta sredstva 

v letu 2021

Porabljena 

sredstva 

2021

% porabe

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9 10 11

1

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na 

področju vodenja inovativnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda v obdobju 2018-2022 

(SM 199)- CPI konzorcijski partnerji, vodilni ZRSŠ

Helena Žnidarič 52.500,00 0,00 52.500,00 23.290,00 29.784,42 56,73%

SKUPAJ ESS KONZORCIJ 0,00 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00 23.290,00 29.784,42 56,73
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3.2.6 Osnovne in posebne naloge MIZŠ (realizacija 41 %) 

 

Iz spodnje preglednice so razvidni odlivi po denarnem toku v letu 2021 po stroških in po mesecih od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Neporabljena sredstva glede na plan 2021 sledijo v obrazložitvi po 
preglednicah. 

Preglednica št. 14. 1F: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ 
– osnovne in posebne naloge MIZŠ 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 
Po planu za LDN 2021 je bilo planiranih 19 osnovnih in posebnih nalog v skupnem znesku 
512.717,00 EUR in investicija v hladilni klimat v znesku 42.060,16 EUR. Po prejetju pogodbe o 
financiranju javne službe CPI v letu 2021 s strani MIZŠ sta bili umaknjeni dve nalogi Krožne šole ter 
Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju v skupnem znesku 267.000,00 EUR. Dejanska 
realizacija je 78 % in je obrazložena v preglednici 15. 
 
 
 
 
 
 
  

Številka in naziv proračunske postavke: 716910, 483210, 667610, 401910, 716710, 482710 leto 2021

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

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); 
2.441,75 578,71 3.574,69 2.111,63 2.066,80 10.773,58

8 Dodatek za delovno dobo; 

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,75 0,00 0,00 578,71 3.574,69 2.111,63 2.066,80 0,00 10.773,58

14 sredstva za regres za letni dopust; 

15
sredstva za povračila in nadomestila za 

prehrano; 

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela;

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine); 

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,75 0,00 0,00 578,71 3.574,69 2.111,63 2.066,80 0,00 10.773,58

20 Prispevki delodajalca (16,10%) 377,75 77,82 551,01 317,10 316,36 1.640,04

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,75 0,00 0,00 77,82 551,01 317,10 316,36 0,00 1.640,04

23 413310 KAD;  (41) 0,00

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,50 0,00 0,00 656,53 4.125,70 2.428,73 2.383,16 0,00 12.413,62

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
512.717,00 1.851,87 11.266,54 2.480,54 3.597,72 2.153,82 2.895,63 6.359,29 9.246,77 11.519,64 49.217,62 72.788,53 173.377,97 33,82

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
512.717,00 0,00 1.851,87 11.266,54 2.480,54 3.597,72 2.153,82 2.895,63 6.359,29 9.246,77 11.519,64 49.217,62 72.788,53 173.377,97 33,82

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
512.717,00 0,00 1.851,87 11.266,54 2.480,54 6.417,22 2.153,82 2.895,63 7.015,82 13.372,47 13.948,37 51.600,78 72.788,53 185.791,59 36,24

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 42.060,16 42.060,16 42.060,16

Posebna pogodba MIZŠ Investicija hladilni 

agregat
42.060,16 42.060,16 42.060,16 100,00

27 SKUPAJ I. + II. 554.777,16 0,00 43.912,03 11.266,54 2.480,54 6.417,22 2.153,82 2.895,63 7.015,82 13.372,47 13.948,37 51.600,78 72.788,53 227.851,75 41,07
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Preglednica 15: Preglednica 5A – Projektne naloge MIZŠ, ki niso tržna dejavnost (v EUR) 

 
 
 
Obrazložitev nalog z manjšo porabo sredstev: 

− Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže – EQAVET, EQF; (realizacija 0 %) zaradi 
usposabljanj na daljavo ni bilo dodatnih stroškov s potjo. 

− Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za pridobitev izobrazbe med programe, 
ki so določeni kot ustrezni za delo v VIZ; (realizacija 0 %) ni bilo prejetih pobud. 

− Razvoj nalog za oblikovanje tekmovanja iz kriptografije; (realizacija 0 %) ni bilo pobud za 
izvedbo tekmovanja iz kriptografije na področju PSI. 

− Strokovna podpora procesu Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v 
inovativnih učnih okoljih (realizacija 0 %); ni bilo izražene potrebe po strokovni podpori. 

Zap. št. Ime projekta

Ime in 

priimek

 vodje 

projekta na 

zavodu

Šifra 

proračun

ske 

postavke 

(PP)

Naziv 

proračunske postavke 

Ime in priimek 

skrbnika PP 

na MIZŠ

Ime in priimek 

skrbnika O/P 

naloge na 

MIZŠ

Načrtovan

 znesek

 v letu 2021

Finančni 

načrt

2021

Prejeta sredstva za 

leto 2021

Porabljena 

sredstva za 

leto 2021

Razlika med 

prejetimi in 

porabljenimi 

sredstvi

% 

porabe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Izvajanje aktivnosti za 

mednarodne mreže -  ECVET, 

EQAVET, EQF (11)

Urška 

Marentič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek dr. Mojca Štraus 5.000,00 5.000,00 -                        -                -                0,00

2 Nizkonakladni učbeniki (150)
Helena 

Žnidarič
483210

Učbeniki in učna 

tehnologija
Aleš Ojstršek

Saša Ambrožič 

Deleja
52.000,00 52.000,00 51.958,73              51.958,73      -                99,92

3

Obravnava pobud za uvrstitev 

študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med 

programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

Beba Adamič 

Tomič
2.000,00 2.000,00 -                        -                -                0,00

4
Razvoj nalog za oblikovanje 

tekmovanja iz kriptografije

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

Mišela Mavrič. 

PhD
3.000,00 3.000,00 -                        -                -                0,00

5

Strokovna podpora procesu 

Posodobitev organizacije vodenja 

in upravljanja s podatki v 

inovativnih učnih okoljih

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek Boris Zupančič 1.000,00 1.000,00 -                        -                -                0,00

6 Študijske skupine (25)
Helena 

Žnidarič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 13.000,00 13.000,00 11.905,21              11.905,21      -                91,58

7
EQAVET NRP (Erasmus +K3) 

2019-2020 (267)

Helena 

Žnidarič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 3.750,00 3.750,00 1.709,16                1.709,16        -                45,58

8
EQAVET NRP (Erasmus +K3) 

2021-2023 

Helena 

Žnidarič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 8.000,00 8.000,00 -                        -                -                0,00

9 EUROPASS (13)
Urška 

Marentič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 31.000,00 31.000,00 30.126,55              30.126,55      -                97,18

10 Krožne šole
Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

mag. Katja 

Kuščer
0,00 0,00 #DEL/0!

11
KUV v poklicnih in strokovnih 

srednjih šolah (134)

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

nada Požar 

Matijašič
600,00 600,00 600,00                   600,00          -                100,00

12

Nacionalna koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje kvalifikacij - NCP 

EQF (113)

Urška 

Marentič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 13.367,00 13.367,00 10.478,24              10.478,24      -                78,39

13

Nacionalna koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje kvalifikacij - NCP 

EQF REGISTER 2018-2020 (456)

Urška 

Marentič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 25.000,00 25.000,00 24.755,02              24.755,02      -                99,02

14
Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in 

izobraževanju

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

ksenija Bregar 

Golobič
0,00 0,00 -                        -                -                #DEL/0!

15

Posodobitev sistema 

napredovanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju v nazive 

(23)

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek dr. Miha Lovšin 10.000,00 10.000,00 1.641,31                1.641,31        -                16,41

16 Predsedovanje svetu EU (246)
Urška 

Marentič
716710 Mednarodna dejavnost

mag. Andreja 

Čufer
Maruša Gregorič 30.000,00 30.000,00 8.608,91                8.608,91        -                28,70

17

Priprava instrumenta z naborom 

predlogov kompenzacijskih 

ukrepov za prioritizacijo s strani 

učiteljev in ravnateljev za 

strokovno in poklicno 

izobraževanje (24)

Helena 

Žnidarič
716910

Raziskovalne in strokovne 

naloge v izobraževanje
Aleš Ojstršek

Sebastijan 

Magdič
5.000,00 5.000,00 4.940,39                4.940,39        -                98,81

18
Promocija poklicnega 

izobraževanja (22)

Helena 

Žnidarič
401910

Promocija izobraževalne

 dejavnosti
Rosanda Lenart Maja Krušič Šega 13.000,00 13.000,00 7.958,93                7.958,93        -                61,22

19 Tekmovanje EUROSKILLS (225)
Helena 

Žnidarič
667610

Dejavnost srednjega 

šolstva

dr. Slavica 

Alojzija Černoša
Ljubica Lukan 35.000,00 35.000,00 31.109,14              31.109,14      -                88,88

20
Nakup in montaža hladilnega 

agregata (299)

Maja 

Gubenšek
482710

Investicije v zavode in 

centre

Mira Koren 

Mlačnik
42.060,16 42.060,16 42.060,16              42.060,16      -                100,00

SKUPAJ: PROJEKTI (2 - 15) 292.777,16 292.777,16 227.851,75          227.851,75 0,00 77,82
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− EQAVET NRP (Erasmus +K3) 2019–2020; (realizacija 46 %) zaradi covida-19 aktivnosti niso 

bile izvedene v celoti. 

− EQAVET NRP (Erasmus +K3) 2021–2023; (realizacija 0 %) pogodba za evropski del je bila 
podpisana prepozno, konec leta 2021. 

− Nacionalna koordinacijska točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij – NCP EQF; (realizacija 78 
%) realizacija je bila nekoliko manjša od predvidene, saj se nekatere promocijske aktivnosti 
zaradi epidemioloških rezmer niso mogle izvesti. Gre predvsem za promocijske dogodke in 
udeležbo na sejmih, ki so bili predvideni v živo. 

− Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive; 
(realizacija 16 %) naloga ni bila zaključena zaradi neusklajenosti pri realizaciji med 
sodelujočimi partnerji. 

− Predsedovanje svetu EU (realizacija 29 %) zaradi covida-19 niso bile izvedene aktivnosti, ki 
so predvidevale dogodke v živo. 

− Promocija poklicnega izobraževanja; (realizacija 61 %) do manjše realizacije je prišlo zaradi 
optimizacije stroškov vzdrževanja (mesečni stroški so bili zmanjšani za skoraj polovico). 
Prihranek sredstev smo nameravali nameniti optimizaciji delovanja spletne strani v ozadju, 
ki pa je ni bilo mogoče izvesti, dokler ne bo izvedena prilagoditev spletne strani v skladu z 
ZDSMA (predvidoma konec februarja 2022). 

− Tekmovanje EuroSkills; (realizacija 89 %) v letu 2021 nismo izvedli dveh predtekmovanj 
zaradi izrednih ukrepov covida-19. 
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3.2.7 Mednarodni projekti – Erasmus+, mednarodni projekti – drugi projekti (realizacija 62 %) 

 

V preglednici so prikazani odlivi po denarnem toku v letu 2021 po stroških in po mesecih od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. 

Preglednica 16: Preglednica št. 1G – Pregled porabe sredstev za izvajanje javne službe Mednarodni 
projekti v letu 2021-prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

  

Številka in naziv proračunske postavke:

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 5,50 4,00 6,00 7,50

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
7,50 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 5,50 4,00 6,00 7,50

6a Delež financiranja št. Zaposlenih 7,50 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 5,50 4,00 6,00 7,50

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); 
192.286,48 14.191,18 15.897,44 18.000,68 21.929,15 13.282,36 16.407,93 16.738,59 12.939,24 12.874,83 13.347,92 11.634,76 17.923,79 185.167,87 96,30

8 Dodatek za delovno dobo; 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 3.055,80 741,67 791,15 763,19 692,44 2.988,45

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
195.342,28 14.191,18 16.639,11 18.000,68 21.929,15 14.073,51 16.407,93 16.738,59 13.702,43 12.874,83 13.347,92 12.327,20 17.923,79 188.156,32 96,32

14 sredstva za regres za letni dopust 6.968,50 5.512,50 -87,50 -262,50 1.178,19 87,50 6.428,19 92,25

15 Sredstva za povračilo stroškov prehrane 6.314,00 446,90 566,58 450,87 598,50 402,99 486,78 421,40 373,15 381,93 465,52 322,66 539,97 5.457,25 86,43

16 sredstva za povračilo stroškov prevoza 3.352,80 34,22 171,35 190,99 315,44 177,54 168,87 348,83 396,69 404,53 424,60 258,46 437,55 3.329,07 99,29

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine); delo na domu
406,47 92,50 62,00 94,63 76,00 94,00 39,00 1,00 18,00 76,00 959,60

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 16.635,30 887,59 830,43 703,86 1.008,57 656,53 6.262,15 809,23 769,84 698,96 628,62 1.777,31 1.141,02 16.174,11 97,23

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
211.977,58 15.078,77 17.469,54 18.704,54 22.937,72 14.730,04 22.670,08 17.547,82 14.472,27 13.573,79 13.976,54 14.104,51 19.064,81 204.330,43 96,39

21 Prispevki delodajalca (16,34%) 31.317,12 2.313,08 2.685,21 2.903,87 3.538,85 2.284,09 2.642,04 2.696,55 2.223,03 2.092,61 2.164,83 1.998,43 2.887,12 30.429,71 97,17

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
31.317,12 2.313,08 2.685,21 2.903,87 3.538,85 2.284,09 2.642,04 2.696,55 2.223,03 2.092,61 2.164,83 1.998,43 2.887,12 30.429,71 97,17

24 413310 KAD 2.477,86 198,46 225,26 225,26 225,26 193,08 193,08 193,08 193,08 209,17 187,29 131,94 193,08 2.368,04 95,57

23a

413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 245.772,56 17.590,31 20.380,01 21.833,67 26.701,83 17.207,21 25.505,20 20.437,45 16.888,38 15.875,57 16.328,66 16.234,88 22.145,01 237.128,18 96,48

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
267.104,44 12.366,20 2.777,12 21.068,89 0,00 209,71 10.265,89 602,68 631,56 3.546,53 3.734,34 10.413,71 11.243,56 76.860,19 28,78

26 Nakup osnovnih sredstev

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
267.104,44 12.366,20 2.777,12 21.068,89 0,00 209,71 10.265,89 602,68 631,56 3.546,53 3.734,34 10.413,71 11.243,56 76.860,19 28,78

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 512.877,00 29.956,51 23.157,13 42.902,56 26.701,83 17.416,92 35.771,09 21.040,13 17.519,94 19.422,10 20.063,00 26.648,59 33.388,57 313.988,37 61,22

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 2.862,15 2.172,19 265,75 5.300,09 #DEL/0!

0,00

28 SKUPAJ I. + II. 512.877,00 29.956,51 23.157,13 42.902,56 26.701,83 17.416,92 35.771,09 21.040,13 20.382,09 21.594,29 20.328,75 26.648,59 33.388,57 319.288,46 62,25

leto 2021
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Mednarodni projekti Erasmus+ (realizacija 65 %)  

Preglednica 17: Preglednica št. 5D – Projekti v letu 2021: Mednarodni projekti – Erasmus+ (v EUR) 

 
 

V okviru mednarodnih projektov Erasmus je bilo tekom leta 2021 nekaj težav z realizacijo, saj se 
zaradi ukrepov, vezanih na zajezitev pandemije covida-19, številne aktivnosti niso mogle izvajati po 
planu. To je bilo izrazito predvsem pri aktivnostih, kjer so bile planirane službene poti. 

 
  

Zap. št. Ime projekta

Finančni 

načrt

2021

Prejeta 

sredstva 

Porabljena 

sredstva
Razlika % porabe

1 2 5 6 7 8=6-7 9=7/5

1 Microcredentials (465) 0,00 7.000,00 4.901,23 2.098,77 0,00%

2 ERASMUS VET Digital World (336) 13.000,00 0,00 1.473,51 -1.473,51 11,33%

3 ECOFAR (458) 9.112,00 8.628,66 11.971,11 -3.342,45 131,38%

4 S-HVET  (144) 10.000,00 8.486,30 0,00 8.486,30 0,00%

5 BequalAPP (156) 10.000,00 1.728,26 0,00 1.728,26 0,00%

6 YIT (177) 9.000,00 4.720,20 4.402,70 317,50 48,92%

7 Improvet (211) 15.000,00 10.569,46 1.663,85 8.905,61 11,09%

8 WELLTO (188) 14.000,00 0,00 4.769,58 -4.769,58 34,07%

9 STAIRS (167) 9.000,00 10.679,20 16.379,15 -5.699,95 181,99%

10 ERASMUS TALENT JOURNEY (333) 20.000,00 20.340,00 24.493,63 -4.153,63 122,47%

11 ERASMUS DIGITAL VET (335) 20.000,00 19.318,80 17.078,91 2.239,89 85,39%

12 RURAL HERITAGE (126) 20.000,00 17.051,50 15.015,85 2.035,65 75,08%

13 CHAISE (123) 48.000,00 48.772,00 23.253,82 25.518,18 48,45%

14 ALLVIEWS (128) 45.000,00 28.128,20 25.839,20 2.289,00 57,42%

15 WeSkill (129) 26.000,00 0,00 18.137,81 -18.137,81 69,76%

16 1point (464) 13.050,00 10.440,00 13.993,86 -3.553,86 107,23%

17 CB-WBL (677) 0,00 11.083,13

Mednarodni projekti - Erasmus + projekti 281.162,00 206.945,71 183.374,21 12.488,37 65,22%
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Mednarodni – drugi projekti (realizacija 59 %) 

Preglednica 18: Preglednica 5E – Projekti v letu 2021: Mednarodni projekti – Ostali projekti (v EUR) 

 

 

 
 

V okviru ostalih mednarodnih projektov je bila realizacija v letu 2021 nižja od predvidene. To je 
posledica zamika pri potrjevanju teh projektov s strani Evropske komisije. Večina projektov bi se 
morala začeti izvajati v začetku leta 2021, zamik pri potrjevanju pa je začetek izvajanja premaknil na 
konec leta 2021. 

Zap. št. Ime projekta

Finančni 

načrt

2021

Prejeta 

sredstva 

Porabljena 

sredstva
Razlika % porabe

1 2 5 6 7 8=6-7 9=7/5

1 Europass (EU delež) (800) 0,00 27.328,51 0,00 27.328,51

2 Europass + NCP EQF 2021-2023 46.000,00 51.155,37 111,21%

3 Cedefop (500) 23.615,00 14.169,00 21.183,16 -7.014,16 89,70%

4
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje kvalifikacij 

NCP-EQF   NOVI 2021-2023 (453)
40.100,00 14.313,00 25.823,72 -11.510,72 64,40%

5 NCP EQF Register  2018-2020 n (457) 0,00 23.625,42 6.136,60 17.488,82

6 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2019-2021 (966,967) 20.000,00 27.585,09 137,93%

7 EQAVET NRP (Erasmus+K3)  2021-2023 (968) 102.000,00 138.323,20 335,50 137.987,70 0,33%

8 Twinning 0,00 118.343,00 3.694,81 114.648,19

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti: 231.715,00 336.102,13 135.914,25 278.928,34 58,66%
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3.2.8 Lastni projekti (realizacija 67 %) 

 

V preglednici so prikazani odlivi po denarnem toku v letu 2021 po stroških in po mesecih od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021 

Preglednica 19: Preglednica št. 1H – Pregled porabe sredstev za izvajanje javne službe Lastni projekti 
v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 
 

 

Preglednica 20: Preglednica 5F – Projekti v letu 2021: Lastni projekti (v EUR) 

 
  

Številka in naziv proračunske postavke:

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

PLAN 

PORABA 

2021

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 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 7,50

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
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 7,50

6a Delež financiranja št. 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 7,50

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); 
0,00 1.180,57 1.012,73 578,71 723,39 289,35 1.157,41 1.012,74 723,39 289,35 578,71 1.079,16 8.625,51 #DEL/0!

8 Dodatek za delovno dobo; 0,00 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
0,00 1.180,57 1.012,73 578,71 723,39 289,35 1.157,41 1.012,74 723,39 289,35 578,71 0,00 1.079,16 8.625,51 #DEL/0!

14 sredstva za regres za letni dopust 0,00 0,00 #DEL/0!

15 Sredstva za povračilo stroškov prehrane 0,00 0,00 #DEL/0!

16 sredstva za povračilo stroškov prevoza 0,00 0,00 #DEL/0!

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine); delo na domu
0,00

19 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!

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
0,00 1.180,57 1.012,73 578,71 723,39 289,35 1.157,41 1.012,74 723,39 289,35 578,71 0,00 1.079,16 8.625,51 #DEL/0!

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 0,00 190,07 155,35 93,16 116,47 46,58 186,34 163,05 116,47 46,58 93,18 173,76 1.381,01 #DEL/0!

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
0,00 190,07 155,35 93,16 116,47 46,58 186,34 163,05 116,47 46,58 93,18 0,00 173,76 1.381,01 #DEL/0!

24 413310 KAD 0,00 0,00 #DEL/0!

23a

413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 0,00 1.370,64 1.168,08 671,87 839,86 335,93 1.343,75 1.175,79 839,86 335,93 671,89 0,00 1.252,92 10.006,52 #DEL/0!

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
20.000,00 3,99 67,11 231,12 553,32 848,88 1.243,02 57,17 3.004,61 15,02

26 Nakup osnovnih sredstev

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
20.000,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 67,11 231,12 553,32 848,88 0,00 1.243,02 57,17 3.004,61 15,02

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 20.000,00 1.370,64 1.172,07 671,87 839,86 335,93 1.410,86 1.406,91 1.393,18 1.184,81 671,89 1.243,02 1.310,09 13.011,13 65,06

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 56.000,00 41,50 15.558,36 12.747,81 3.920,78 58,36 1.293,28 116,72 4.418,11 38.154,92 68,13

0,00

28 SKUPAJ I. + II. 76.000,00 1.370,64 1.172,07 713,37 839,86 15.894,29 14.158,67 1.406,91 5.313,96 1.243,17 1.965,17 1.359,74 5.728,20 51.166,05 67,32

leto 2021

Zap. št. Ime projekta

Finančni 

načrt

2021

Prejeta 

sredstva 

Porabljena 

sredstva
Razlika % porabe

1 2 5 6 7 8=6-7 10=7/5

1 Lastni Projekti (1005) 16.509,49 7.406,75 9.102,74

2 Investicije (1100) 56.000,00 1.311,48 38.154,92 -36.843,44 68,13%

4 Refundacije (60) 20.000,00 67,11 972,77 -905,66 4,86%

5 NCP Potrdila (215) 0,00 2.343,98 -2.343,98

6 ECVET EKSPERTI (665) 600,00 1.370,64 -770,64

8 EPALE (888) 1.200,00 916,99 283,01

Skupaj lastni projekti 76.000,00 19.688,08 51.166,05 -31.477,97 67,32%
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Sredstev za projekte nismo planirali, ker gre praviloma za nenapovedane aktivnosti (npr. obiski iz 
tujine, seminarji, priprava mnenj). 

 

Planirali smo le investicije v skupni vrednosti 56.000,00 EUR (sredstva, zagotovljena iz lastnih virov – 
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let) in refundacije v vrednosti 20.000,00 EUR. 

Pri planiranih refundacijah je bila realizacija bistveno nižja (realizacija 5 %), ker v letu 2021 zaradi 
pandemije covida-19 praktično ni bilo potovanj v tujino. 

 

Nižja je bila tudi poraba znotraj investicij (realizacija 68 %), saj smo konec leta od MIZŠ dobili 
povrnjena sredstva za nabavo strežnika v skupni vrednosti 9.912,00 EUR. Tako so se nam sprostila 
rezervirana sredstva in posledično je nižja realizacija. 

 

 

  



 

52 
 

3.2.9 Norveški finančni mehanizem in EGP 

 

Iz spodnje preglednice so razvidni odlivi po denarnem toku v letu 2021 po stroških in po mesecih od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Preglednica 21: Preglednica 1I – Norveški finančni mehanizem in EGP 

 
 

V LDN 2021 nismo planirali projekta KiPSI iz Norveškega finančnega mehanizma in EGP. Pogodbo za 
sodelovanje smo podpisali z začetkom projekta 1. 11. 2021 v trajanju do 30. 4. 2024. Na projektu so 
zagotovljena sredstva v višini 1.607.844,00 EUR. CPI v projektu nastopa kot vodilni partner v 
sodelovanju še z 5 partnerji iz Slovenije ter 5 tujimi parterji iz Norveške in Islandije. Finančni del CPI 
znaša 507.310,59 EUR. 

 

  

Številka in naziv proračunske postavke:

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna LDN 2021 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2021

INDEKS 

poraba/plan 

21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 0,00

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 0,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,50

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,50

6a Delež financiranja št. 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 3,00 7,50

7
Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - 

odbitek za odpravo nesorazmerij); 
0,00 6.352,12 6.352,12

8 Dodatek za delovno dobo; 0,00 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; 0,00

10 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00 0,00

13 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 6.352,12 6.352,12

14 sredstva za regres za letni dopust 0,00 525,00 525,00

15 Sredstva za povračilo stroškov prehrane 0,00 263,40 263,40

16 sredstva za povračilo stroškov prevoza 0,00 100,05 100,05

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

odpravnine); delo na domu
48,00 48,00

19 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 0,00 525,00 411,45 936,45

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 6.763,57 7.288,57

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 0,00 1.037,94 1.037,94

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,94 1.037,94

24 413310 KAD 0,00 96,54 96,54

23a

413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 7.898,05 8.423,05

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
0,00 142,58 142,58

26 Nakup osnovnih sredstev

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,58 142,58

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 8.040,63 8.565,63

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00

0,00

28 SKUPAJ I. + II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 8.040,63 8.565,63

leto 2021



 

53 
 

3.2.10 Investicije v letu 2021 

 

Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 
122.437,59 EUR so bile pokrite iz presežka prihodkov preteklih let 38.154,92 EUR, posebne pogodbe 
MIZŠ C3330-20-424117 za nakup hladilnega agregata 42.060,16 EUR, posebne pogodbe MIZŠ – 
Investicije IKT 9.912,00 EUR, investicije MIZŠ – redna dejavnost 16.490,00 EUR in mednarodni 
projekti in drugi projekti ter projekti ESS 15.820,51 EUR. 

 

Preglednica 22: Preglednica št. 6 – Realizacija investicij za obdobje januar–december 2021 po 
denarnem toku 

 
 

Realizacija  v EUR

Zap.št. Vrsta opreme 2021

1. Računalniška oprema: 33.539,99

1.1. Računalniki lastni viri 18.581,05

1.2. Računalniki, tiskalniki 2.842,16

1.3. Računalniki, konferenčne kamere drugi viri 12.116,78

2. Druga oprema (pohištvo ipd.): 29.485,87

2.1. Telefonska centrala, telefoni 3.512,61

2.2. Omara, obešalna stena 561,26

2.3. Nakup avta 15.500,00

2.4. Strežnik 9.912,00

3. Vlaganja v prostor: 42.060,16

3.1. Menjava hladilnega agregata 42.060,16

4. Drugo: 17.351,57

4.1. Programi 861,57

4.2. Aplikacija Europass 16.490,00

SKUPAJ: 122.437,59

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2021:

Vir sredstev Znesek Delež v %

MIZŠ-drugi proračunski viri 51.972,16 42%

MIZŠ-osnovna dejavnost 16.490,00 13%

Drugi viri -lastni viri (presežek prihodkov 

nad odhodki)
38.154,92 31%

Drugi viri -(mednarodni projekti, 

konzorcij, ESS)
15.820,51 13%

Kontrolna v. 122.437,59 pravilno
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Preglednica 20: Preglednica št. 2 – Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2021 (v EUR) 

 
  

MIZŠ MDDSZ Skupaj MIZŠ MDDSZ Skupaj MIZŠ MDDSZ
Ostanki iz 

prejšnjih let

MIZŠ - 

EUROPASS
Skupaj MIZŠ  MDDSZ Skupaj MIZŠ  MDDSZ Skupaj MIZŠ  MDDSZ Skupaj

1 2 3 6=2+3+4+5 7 8 11=7+8+9+10 12=7-2 13=8-3 14=9-3 15=10-3 16=12+13+14+15 17 18 19=17+18 20 21 22=20+21 23=20-17 24=21-18 25=23+24

1.950.076,16 913.339,37 513.025,53 1.426.364,90 877.152,93 497.263,25 1.374.416,18 -36.186,44 -15.762,28 0,00 0,00 -51.948,72 192.025,20 88.616,80 280.642,00 224.776,03 85.084,60 309.860,63 32.750,83 -3.532,20 29.218,63

1.1. Bruto plače delodajalca 1.666.080,95 783.101,09 437.956,77 1.221.057,86 750.281,19 424.369,10 1.174.650,29 -32.819,90 -13.587,67 0,00 0,00 -46.407,57 162.858,01 74.822,80 237.680,81 190.216,82 71.836,04 262.052,86 27.358,81 -2.986,76 24.372,05

1.2. Prispevki delodajalca 261.039,77 120.068,64 69.298,20 189.366,84 116.685,52 67.146,69 183.832,21 -3.383,12 -2.151,51 0,00 0,00 -5.534,63 26.174,45 12.249,36 38.423,81 31.108,92 11.752,77 42.861,69 4.934,47 -496,59 4.437,88

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) 22.955,44 10.169,64 5.770,56 15.940,20 10.186,22 5.747,46 15.933,68 16,58 -23,10 0,00 0,00 -6,52 2.992,74 1.544,64 4.537,38 3.450,29 1.495,79 4.946,08 457,55 -48,85 408,70

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

2. Drugi osebni prejemki 164.886,96 64.090,63 32.569,47 96.660,10 58.992,95 32.107,82 91.100,77 -5.097,68 -461,65 0,00 0,00 -5.559,33 42.327,36 9.264,20 51.591,56 26.249,31 9.689,16 35.938,47 -16.078,05 424,96 -15.653,09

2.1. prehrana 48.544,00 20.746,00 12.628,00 33.374,00 18.640,27 11.594,53 30.234,80 -2.105,73 -1.033,47 0,00 0,00 -3.139,20 6.150,00 2.706,00 8.856,00 7.146,36 3.300,91 10.447,27 996,36 594,91 1.591,27

2.2. prevoz 44.354,98 20.101,62 5.657,96 25.759,58 14.101,23 4.583,22 18.684,45 -6.000,39 -1.074,74 0,00 0,00 -7.075,13 12.666,40 2.576,20 15.242,60 9.011,01 1.955,21 10.966,22 -3.655,39 -620,99 -4.276,38

2.3. regres za letni dopust 54.918,42 22.896,50 13.937,00 36.833,50 24.150,00 14.700,00 38.850,00 1.253,50 763,00 0,00 0,00 2.016,50 7.134,42 3.982,00 11.116,42 8.983,19 4.140,29 13.123,48 1.848,77 158,29 2.007,06

2.4. odpravnine 16.087,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.087,78 16.087,78 0,00 -16.087,78 0,00 -16.087,78

2.5. delo na domu 0,00 1.754,94 883,56 2.638,50 1.754,94 883,56 0,00 0,00 2.638,50 0,00 819,99 292,75 1.112,74 819,99 292,75 1.112,74

2.6. jubilejne nagrade 981,78 346,51 346,51 693,02 346,51 346,51 693,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,76 288,76 288,76 288,76 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 0,00

3. Izdatki za blago in storitve 753.662,55 78.557,00 57.335,00 135.892,00 68.441,72 53.810,54 122.252,26 -10.115,28 -3.524,46 0,00 0,00 -13.639,74 87.978,55 57.407,00 145.385,55 156.316,03 75.962,51 232.278,54 68.337,48 18.555,51 86.892,99

3.1. pisarniški material (konto 4020 + 4021) 515.278,00 24.000,00 29.800,00 53.800,00 20.920,89 22.047,07 42.967,96 -3.079,11 -7.752,93 0,00 0,00 -10.832,04 46.478,55 30.500,00 76.978,55 122.076,55 67.618,44 189.694,99 75.598,00 37.118,44 112.716,44

3.2. energija in komunalne storitve (konto 4022) 25.200,00 10.000,00 5.200,00 15.200,00 8.601,59 6.264,00 14.865,59 -1.398,41 1.064,00 0,00 0,00 -334,41 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7.414,21 1.735,43 9.149,64 4.414,21 -1.264,57 3.149,64

3.3. Stroški vzdrževanja  (konto 4023) 33.478,55 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.077,30 1.402,56 4.479,86 1.077,30 -597,44 0,00 0,00 479,86 500,00 500,00 1.000,00 3.877,00 3.877,00 3.377,00 -500,00 2.877,00

3.4. izdatki za službena potovanja (konto 4024) 45.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 2.646,53 774,82 3.421,35 -7.353,47 -1.225,18 0,00 0,00 -8.578,65 3.000,00 4.000,00 7.000,00 5.924,57 93,79 6.018,36 2.924,57 -3.906,21 -981,64

3.5. druge storitve (konto 4025) 106.742,00 27.000,00 16.335,00 43.335,00 31.451,04 22.163,84 53.614,88 4.451,04 5.828,84 0,00 0,00 10.279,88 25.000,00 15.000,00 40.000,00 14.908,44 4.990,47 19.898,91 -10.091,56 -10.009,53 -20.101,09

3.6. poslovne najemnine in zakupnine prevajanje (konto 4026) 27.964,00 5.557,00 2.000,00 7.557,00 1.744,37 1.158,25 2.902,62 -3.812,63 -841,75 0,00 0,00 -4.654,38 10.000,00 4.407,00 14.407,00 2.115,26 1.524,38 3.639,64 -7.884,74 -2.882,62 -10.767,36

3.7. Denarne kazni (4027) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane 

plače)
680.004,44 0,00 64.000,00 64.000,00 10.902,29 67.515,64 78.417,93 10.902,29 3.515,64 0,00 0,00 14.417,93 188.000,00 62.000,00 250.000,00 262.922,32 47.972,77 310.895,09 74.922,32 -14.027,23 60.895,09

4.1. delo preko študentskega servisa (konto 4029) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,84 666,64 1.481,48 814,84 666,64 1.481,48

4.2. Stroški upravljanja (4028) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (konto 4029) 438.004,44 64.000,00 64.000,00 62.261,44 62.261,44 0,00 -1.738,56 0,00 0,00 -1.738,56 140.000,00 32.000,00 172.000,00 162.010,48 42.660,29 204.670,77 22.010,48 10.660,29 32.670,77

4.3. drugi operativni odhodki (konto 4029) 242.000,00 0,00 10.902,29 5.254,20 16.156,49 10.902,29 5.254,20 0,00 0,00 16.156,49 48.000,00 30.000,00 78.000,00 100.097,00 4.645,84 104.742,84 52.097,00 -25.354,16 26.742,84

4.4. obresti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Investicijski odhodki 119.940,16 17.000,00 0,00 17.000,00 26.402,00 0,00 26.402,00 9.402,00 0,00 0,00 0,00 9.402,00 0,00 4.880,00 4.880,00 2.232,30 3.129,35 5.361,65 2.232,30 -1.750,65 481,65

5.1. nakup opreme 102.940,16 0,00 0,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 0,00 0,00 0,00 9.912,00 4.880,00 4.880,00 2.232,30 3.129,35 5.361,65 2.232,30 -1.750,65 481,65

5.2. druga vlaganja (aplikacija Europass.) 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.490,00 16.490,00 -510,00 0,00 0,00 0,00 -510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ VSI ODHODKI 3.668.570,27 1.072.987,00 666.930,00 1.739.917,00 1.041.891,89 650.697,25 1.692.589,14 -31.095,11 -16.232,75 0,00 0,00 -47.327,86 510.331,11 222.168,00 732.499,11 672.495,99 221.838,39 894.334,38 162.164,88 -329,61 161.835,27

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 3.612.570,27 1.072.987,00 666.930,00 1.739.917,00 1.053.627,47 617.233,56 1.670.861,03 -19.359,53 -49.696,44 0,00 0,00 -69.055,97 510.331,11 222.168,00 732.499,11 688.063,34 220.233,87 908.297,21 177.732,23 -1.934,13 175.798,10

I.  PRORAČUNSKI VIRI 3.079.693,27 1.072.987,00 666.930,00 1.739.917,00 1.053.627,47 617.233,56 1.670.861,03 -19.359,53 -49.696,44 0,00 0,00 -69.055,97 510.331,11 222.168,00 732.499,11 688.063,34 220.233,87 908.297,21 177.732,23 -1.934,13 175.798,10

1. mizš, plače in materialni stroški PP: 687210 1.055.987,00 1.055.987,00 1.055.987,00 1.018.965,11 1.018.965,11 -37.021,89 0,00 0,00 0,00 -37.021,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. MDDSZ, plače in materialni stroški PP: 5511 666.930,00 666.930,00 666.930,00 617.233,56 0,00 -49.696,44 0,00 0,00 -49.696,44

3. MIZŠ Investicije PP: 687210 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.490,00 16.490,00 -510,00 0,00 0,00 0,00 -510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.a. MIZŠ Investicije-pogodba za hladilno napravo PP:487210 42.060,16

3b. MIZŠ Investicije IKT oprema PP:483010 9.912,00

3d Sredstva za zaščito 5.024,08

4. MIZŠ Projekti PP: 483210, 667610, 716710, 716910, 

401910,483010.
512.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. MDDSZ  ESS- Projekti PP-160137,160138,130139,160140 222.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.168,00 222.168,00 220.233,87 220.233,87 0,00 -1.934,13 -1.934,13

6. MIZŠ;  Strukturni skladi PP-150044,150046,160176,160177 510.331,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.331,11 510.331,11 688.063,34 688.063,34 177.732,23 0,00 177.732,23

7. Strukturni skladi - konzorcij 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. MIZŠ; Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v VIZ PP: 715310
0,00 0,00 3.236,28 3.236,28 3.236,28 0,00 0,00 0,00 3.236,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Nadaljne izobraževanje in usposabljanje  Kotizacije od 

raznih inštitucij (proračunski uporabniki)
0,00 0,00

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

10. Norveški finančni mehanizem PP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II: Neproračunski viri 532.877,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Mednarodni projekti - Erasmus projekti 281.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Mednarodni ostali projekti 231.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) -56.000,00 0,00 0,00 0,00 11.735,58 -33.463,69 -21.728,11 11.735,58 -33.463,69 0,00 0,00 -21.728,11 0,00 0,00 0,00 15.567,35 -1.604,52 13.962,83 15.567,35 -1.604,52 13.962,83

Stroški/dejavnost
LDN

2021

Dejavnost javne službe za leto 2021 Dejavnost javne službe za leto 2021- realizacija JZ v letu Dejavnost javne službe za leto 2021- razlika MIZŠ -MDDSZ strukturni skladi za leto 2021 MIZŠ -MDDSZ strukturni skladi - realizacija JZ v letu 2021 MIZŠ - MDDSZ strukturni skladi - razlika
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26 27 28 29 30 31
32=26-27+28-

29+30-31
33 34 35=33-34 36 37 38=36-37 39=11+22+27+29+32+35 14=13/1*100

13.932,00 2.121,53 0,00 12.413,62 0,00 7.486,60 -8.089,75 229.137,26 220.954,07 -8.183,19 0,00 10.006,52 10.006,52 1.937.259,15 99,34

12.000,00 1.831,79 10.773,58 6.352,12 -6.957,49 195.342,28 188.156,32 -7.185,96 8.625,51 8.625,51 1.652.442,47 99,18

1.932,00 289,74 1.640,04 1.037,94 -1.035,72 31.317,12 30.429,71 -887,41 1.381,01 1.381,01 261.472,34 100,17

96,54 -96,54 2.477,86 2.368,04 -109,82 0,00 23.344,34 101,69

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,45 -936,45 16.635,30 16.174,11 -461,19 0,00 0,00 0,00 144.149,80 87,42

263,40 -263,40 6.314,00 5.457,25 -856,75 0,00 46.402,72 95,59

100,05 -100,05 3.352,80 3.329,07 -23,73 0,00 33.079,79 74,58

525,00 -525,00 6.968,50 6.428,19 -540,31 0,00 58.926,67 107,30

0,00 319,47 319,47 0,00 319,47 1,99

48,00 -48,00 640,13 640,13 0,00 4.439,37

0,00 0,00 0,00 981,78 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.568,00 935,90 303.717,00 95.627,64 0,00 142,58 225.578,88 150.100,00 54.450,19 -95.649,81 0,00 520,92 520,92 506.208,03 67,17

9.661,00 161,14 288.717,00 75.224,55 67,58 222.924,73 110.100,00 39.197,09 -70.902,91 449,82 449,82 347.763,13 67,49

1.000,00 191,48 808,52 3.000,00 2.360,92 -639,08 3,99 3,99 26.571,62 105,44

500,00 827,85 -327,85 4.000,00 -4.000,00 0,00 9.184,71 27,43

1.000,00 304,26 5.000,00 1.696,97 3.998,77 20.000,00 5.966,86 -14.033,14 0,00 17.407,80 38,68

3.407,00 70,50 10.000,00 17.355,46 75,00 -4.093,96 10.000,00 6.408,90 -3.591,10 67,11 67,11 97.490,76 91,33

3.000,00 400,00 331,33 2.268,67 3.000,00 516,42 -2.483,58 0,00 7.790,01 27,86

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 21.568,22 209.000,00 77.750,33 0,00 0,00 129.681,45 117.004,44 22.410,00 -94.594,44 20.000,00 2.483,69 -17.573,48 513.525,26 75,52

0,00 0,00 0,00 1.481,48 #DEL/0!

0,00 0,00 0,00

15.000,00 7.936,44 150.000,00 50.561,97 106.501,59 37.004,44 18.977,55 -18.026,89 0,00 344.408,17 78,63

5.000,00 13.631,78 59.000,00 27.188,36 23.179,86 80.000,00 3.432,45 -76.567,55 20.000,00 2.426,52 -17.573,48 167.578,44 69,25

0,00 57,17 57,17

0,00 5.158,77 42.060,16 42.060,16 0,00 0,00 42.060,16 0,00 5.300,09 5.300,09 56.000,00 38.154,92 -17.845,08 122.437,59 102,08

5.158,77 42.060,16 42.060,16 42.060,16 5.300,09 5.300,09 56.000,00 38.154,92 -17.845,08 105.947,59 102,92

0,00 0,00 0,00 16.490,00

52.500,00 29.784,42 554.777,16 227.851,75 0,00 8.565,63 388.294,29 512.877,00 319.288,46 -193.588,54 76.000,00 51.166,05 -24.833,95 3.223.579,83 87,87

52.500,00 23.290,00 554.777,16 227.851,75 0,00 482.353,20 -126.217,79 512.877,00 543.047,84 30.170,84 20.000,00 19.688,08 -311,92 3.875.389,11 107,28

52.500,00 23.290,00 554.777,16 227.851,75 0,00 482.353,20 -126.217,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.653,19 138,90

0,00 0,00 0,00 1.018.965,11 96,49

0,00 617.233,56 92,55

0,00 0,00 0,00 16.490,00 0,00

42.060,16 42.060,16 0,00 42.060,16

0,00 9.912,00

0,00 5.024,08

512.717,00 185.791,59 326.925,41 0,00 0,00 185.791,59 36,24

0,00 0,00 0,00 220.233,87 99,13

0,00 0,00 0,00 688.063,34 134,83

52.500,00 23.290,00 29.210,00 0,00 0,00 23.290,00 44,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,28

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

482.353,20 -482.353,20 0,00 0,00 482.353,20 6894,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.877,00 543.047,84 30.170,84 20.000,00 19.688,08 -311,92 562.735,92 105,60

0,00 0,00 20.000,00 19.688,08 -311,92 19.688,08 0,00

0,00 281.162,00 206.945,71 -74.216,29 0,00 0,00 206.945,71

0,00 231.715,00 336.102,13 104.387,13 0,00 0,00 336.102,13 145,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projektne 

naloge 

proračunski viri, 

ki niso tržna 

dejavnost - 

PLAN

Projektne 

naloge 

strukturni skladi-

KONZORCIJI - 

PLAN

Projektne naloge 

strukturni skladi 

KONZORCIJI - 

REALIZACIJA

Lastni projekti 

realizacija

Lastni projekti 

2020 - razlika

SKUPAJ Realizacija

 2021
Indeks ldn 

Projektne 

naloge 

proračunski viri, 

ki niso tržna 

dejavnost - 

REALIZACIJA

Projektne naloge 

Institucionalni 

partner in 

proračunski viri, 

ki niso tržna 

dejavnost - 

Razlika

Projektne

naloge - 

neproračunski viri, 

ki niso

tržna dejavnost - 

PLAN

Projektne

naloge - neproračunski 

viri, ki niso

tržna dejavnost - 

REALIZACIJA

Projektne

naloge - neproračunski 

viri, ki niso tržna 

dejavnost

RAZLIKA

Lastni projekti 

plan

Projektne 

naloge 

proračunski viri, 

ki niso tržna 

dejavnost 

NORVEŠKI 

FINANČNI 

MEHANIZEM-

PLAN

Projektne 

naloge 

proračunski viri, 

ki niso tržna 

dejavnost 

NORVEŠKI 

FINANČNI 

MEHANIZEM-

REALIZACIJA
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Leto 2021 smo glede na denarni tok zaključili pozitivno. 

 

Razlogi so naslednji: 

 

MIZŠ – redna dejavnost 

V letu 2021 smo prejeli sredstva za poračun plač v letu 2020, sredstva za nadaljne izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ, ki so se odvila že leta 2020, dodatno pa smo dobili sredstva 
za zaščito za obdobje covida-19 v letu 2021, ki niso bila planirana v LDN 2021. 

 

ESS-MIZŠ 

V letu 2021 smo prejeli avans za projekt Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022. 

 

Projekt KIPSI – Norveški finančni mehanizem in EGP 

V letu 2021 smo prejeli avans v skupnem znesku 482.353,20 EUR. 

 

Mednarodni projekti Erasmus projekti in drugi 

V letu 2021 smo prejeli nakazila oziroma avanse za projekte, ki bodo potekali v naslednjih letih. Dve 
večji nakazili projekt Twinning (118.343,00 EUR in EQAVET 2021–2023 – evropski del 
(138.323,20 EUR). 
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4. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

Preglednica 21: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

 
 

Pojasnila k postavkam bilance stanja in obvezne priloge na dan 31. 12. 2021. 

 

AKTIVA 

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Neopredmetena osnovna sredstva – sedanja vrednost: 33.872 EUR. 

Oprema in drobni inventar – sedanja vrednost osnovnih sredstev: 121.214 EUR. 

Nepremičnina – sedanja vrednost: 42.708 EUR. 

Tekoče leto 2021 Predhodno leto 2020

A. DOLGOROČNA ŠREDŠTVA IN ŠREDŠTVA V UPRAVLJANU 207.964 151.913

Neopredmetena osnovna sredstva 59.448 44.850

Popravek vrednosti neopr. osnovna sredstva 25.576 24.343

Nepremičnina 53.720 53.720

Popravek vrednosti nepremičnine 11.012 9.400

Oprema in druga neopredmetena osnovna sredstva 434.033 351.724

Popravek vred. opreme 312.819 295.148

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 10.170 30.510

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE

ČAŠOVNE RAZMEJITVE
1.658.377 871.452

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive menice 129.146

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 725.069 480.143

Kratkoročne terjatve do kupcev 73 73

Dani predujmi in varščine 200.586 1.382

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 357.924 139.296

Druge kratkoročne terjatve 12.537 5.884

Aktivne časovne razmejitve 233.042 244.674

I. AKTIVA SKUPAJ 1.866.341 1.023.365

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAŠOVNE

RAZMEJITVE
1.494.791 692.901

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 147.345 140.751

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 70.196 34.313

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 31.264 48.942

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 711.461 224.888

Neplačani prihodki 129.146

Pasivne časovne razmejitve 405.379 244.007

E. LAŠTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOŠTI 371.550 330.464

Druge dolgoročne obveznosti 251

Obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva in

opredmetena osnovna sredstva
197.794 121.402

PREŠEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 173.505 209.062

I. PASIVA SKUPAJ 1.866.341 1.023.365

Znesek v EUR
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Osnovna sredstva so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih 
stopnjah v skladu z dolgoročnimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi po Pravilniku o načinu 
in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), po Zakonu o računovodstvu ter 
Navodilu o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev se amortizirajo po 10- do 
25-odstotni stopnji, računalniki in računalniška oprema pa po 50-odstotni stopnji. 

Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom se odpiše neposredno ob nabavi. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 10.170 EUR (pogodba ERASMUS TALENT JOURNEY (333)). 

 

b) Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva na dan 31. 12. 2021 so izkazana v višini 725.069 EUR. 

Kratkoročne terjatve do kupcev: 73 EUR. 

Kratkoročni dani predujmi so v višini 200.586 EUR. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 357.924 EUR, od tega:  

− terjatve do MIZŠ – plače in materialni stroški za december 2021v višini 77.358 EUR; 

− terjatve do MDDSZ – plače in materialni stroški ter projekt ESS za december 2021 v višini 

99.095 EUR; 

− terjatve do izobraževanje ACADEMIA in druge storitve 906 EUR; 

− terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 180.564 EUR. 

Druge kratkoročne terjatve v višini 12.537 EUR (terjatve do ZZZS – refundacija boleznin za december 
2021). 

Aktivne časovne razmejitve v višini 233.042 EUR. Znesek se nanaša na nastale stroške v letu 2021 na 
projektih. Zahtevki bodo realizirani v letu 2022 (stroški potrjeni in usklajeni). 

 

Preglednica 22: Aktivne časovne razmejitve 

 
 

c) Zaloge 

Center RS za poklicno izobraževanje zalog ne izkazuje. 

 

Naziv Saldo v breme/ v eur

MIZŠ EŠŠ - Promocija 2021-2022 64.387,24

MIZŠ EŠŠ - Promocija 2021-2022-posredni stroški 15.759,39

Skupno str. Mesto 631,96

MIZŠ EŠŠ - Promocija 2016-2021 6.075,67

Allviews 2.526,09

Erasmus Vet Digital World 1.788,89

Štaris - Madžarska 7.719,36

Kipsi 16.824,32

Wellto - Bolgarija 6.623,36

Dodatne kvalifikacije SOK 123,35

Erasmus digital vet 4.252,09

MDDSZ - ESS 32.864,55

MDDŠZ - EŠŠ posredni stroški 4.891,75

CEDEFOP 12.492,06

Eurpass + NCP EQF 2021-2023 56.085,05

SKUPAJ 233.045,13
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PASIVA 

d) Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 147.345 EUR predstavljajo obračune neizplačane plače 
za december 2021, izplačano v januarju 2022. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 70.196 EUR predstavljajo računi od dobaviteljev za 
december 2021, z rokom plačila v letu 2022. 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 31.264 EUR predstavljajo: prispevki za plače, 
invalide in pogodbe v višini 25.217 EUR, obveznosti na podlagi obračunanih pogodb v višini 
4.169 EUR, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih v višini 1.878 EUR . 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 711.461 EUR 
predstavljajo: 

− kratkoročne obveznosti do MIZŠ v višini 221.567 EUR; 

− kratkoročne obveznosti do Zavoda RS za šolstvo 6.050 EUR; 

− Biotehniški izobraževalni center 638 EUR; 

− Ministrstvo za javno upravo 812 EUR; 

− Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 482.353 EUR; 

− Uprava RS za Javna plačila UJP 41 EUR. 

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so namenska sredstva iz prejšnjih let in sredstva za projekte, 
ki se bodo izvajali v letu 2022, v višini 405.379 EUR. Znesek se nanaša na prejeta sredstva v letu 2021 
za tekoče projekte. Realizacija bo v prihodnjih letih (stroški potrjeni in usklajeni). 

 

Preglednica 23: Pasivne časovne razmejitve 

 
 

e) Lastnih virov in dolgoročnih obveznosti CPI izkazuje v višini 371.550 EUR. Od tega so obveznosti 
za prejeta sredstva, dana v upravljanje, v višini 197.794 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let v višini 173.505 EUR. V letu 2021 so se sredstva dana v upravljanje znižala za 47.999 EUR 
(nabava osnovnih sredstev) in zvišala za 1.551 EUR (dobiček v letu 2021). 

 

  

Naziv Saldo v dobro/ v eur

Lastna sredstva 8.658,13

Chaise 22.435,04

Rural heritage 943,73

Štroški kriznih razmer 576,37

WeSkill 6.417,92

MIZŠ EŠŠ Vajeništvo 52.477,28

Konzorcij ZRŠŠ 30.463,95

Erasmus Talent  Journey 7.973,79

1Point 1.618,47

Microcredentials 1.019,15

Seminarji Katis 3.236,28

Epale 303,98

Eqvavet 2021 - 2023 evropski del 137.987,70

MIZŠ - EŠŠ PINPIU 8.929,94

MIZŠ - EŠŠ PINPIU - posredni stroški 10.174,29

Twinning 112.163,45

SKUPAJ 405.379,47
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4.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 
122.437,59 EUR so bile pokrite iz presežka prihodkov preteklih let v višini 38.154,92 EUR, iz sredstev 
MDDSZ-ESS 3.129,35 EUR, posebne pogodbe MIZŠ C3330-20-424117 za nakup hladilnega agregata 
42.060,16 EUR, posebna pogodba MIZŠ – Investicije IKT 9.912,00 EUR, investicija MIZŠ – redna 
dejavnost 16.490,00 EUR ter mednarodni projekti in drugi projekti 12.691,16 EUR. 

 

4.2 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

CPI v letu 2021 v bilanci ni izkazoval dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

4.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 

Preglednica 24: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 
 

V letu 2021 je CPI posloval z dobičkom v skupnem znesku 1.551 EUR. 

 

  

Prihodki od poslovanja 2021  (v EUR) 2020 (v EUR) Indeks 2021/2020

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.801.639,00 2.830.560,00 99

Drugi prihodki 327.105,00 356.965,00 92

CELOTNI PRIHODKI 3.128.744,00 3.187.525,00 98

Štroški materiala 37.051,00 61.700,00 60

Štroški storitev 1.004.243,00 1.086.853,00 92

Plače in nadomestilo plač 1.654.774,00 1.610.047,00 103

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 261.907,00 254.404,00 103

Drugi stroški dela 169.161,00 171.764,00 98

Drugi odhodki 57 661 9

CELOTNI ODHODKI 3.127.193,00 3.185.429,00 98

PREŠEŽEK PRIHODKOV 1.551,00 2.096,00 74
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4.1.1 Analiza prihodkov iz poslovanja (obračunsko načelo) 

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Struktura prihodkov iz poslovanja 
je bila 100 % iz opravljanja javne službe. 

 

Preglednica 25: Prihodki iz poslovanja 

 
 

4.1.2 Analiza odhodkov (obračunsko načelo) 

 

Celotni odhodki v letu 2021, ki so nastali pri izvajanju javne službe, znašajo 3.127.193,00 EUR. 

 

Stroški materiala in storitev 

Preglednica 26: Analiza odhodkov iz poslovanja 

 
 

Preglednica 27: Analiza stroškov dela 

 
 

MIZŠ- Redna dejavnost 1.013.598,00 1.011.676,00 100                          

MIZŠ -sredstva za zaščito 4.448,00

MIZŠ - Projekti 185.791,00 199.246,00 93                             

MIZŠ - EŠŠ Projekti 678.015,00 769.784,00 88                             

Škupaj MIZŠ 1.881.852,00 1.980.706,00 95                             

MDDSZ -  Redna dejavnost 648.545,00 635.735,00 102                          

MDDSZ- ESS Projekti 226.960,00 190.085,00 119                          

Skupaj MDDSZ 875.505,00 825.820,00 106                          

Konzorcij- Institucionalni projekti 26.295,00 24.034,00 109                          

Norveški fin. Mehanizem in EGP 16.824,00

Mednarodni in lastni projekti 328.268,00 356.965,00 92                             

SKUPAJ 3.128.744,00 3.187.525,00 98                             

Viri financiranja  Indeks 2021/2020 2021 (v EUR) 2020 (v EUR)

Analiza stroškov 2021  (v EUR) 2020 (v EUR) Indeks 2021/2020

Štroški materiala 37.051,00 61.700,00 60

Štroški telefona, poštnina 16.915,00 10.354,00 163

Štroški vzdrževanja 127.121,00 118.383,00 107

Štroški upravljanja, čiščenja in najemnine 75.617,00 71.570,00 106

Štroški za službena potovanja 19.132,00 20.180,00 95

Štroški provizije 130,00 126,00 103

Štroški avtorskih in podjemnih pogodb 359.298,00 300.461,00 120

Štroški tiskanja in oblikovanja 102.417,00 100.979,00 101

Štroški za sodelovanje z drugimi inštitucijami 144.902,00 191.225,00 76

Štroški za promocijo 99.432,00 172.398,00 58

Štroški za seminarje, organizacija dogodkov 36.006,00 75.161,00 48

Ostali stroški 23.273,00 26.017,00 89

Drugi izredni stroški (kazni) 661,00

Finančni odhodki (obresti) 57,00

SKUPAJ 1.041.351,00 1.149.215,00 91

Osnovne plače 1.654.774,00 1.610.047,00 103

Štroški prehrane 46.947,00 46.197,00 102

Štroški prevoza 34.572,00 32.328,00 107

Regres, jubilejne in odpravnine 64.285,00 70.316,00 91

Prispevki delodajalca 261.907,00 254.404,00 103

Prispevki za KAD 23.357,00 22.922,00 102

SKUPAJ 2.085.842,00 2.036.214,00 102
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Preglednica 28: Analiza posameznih stroškov v skupnih stroških 

 
 

Graf 3: Grafični prikaz stroškov za leti 2021 in 2020 

 
 

 

Amortizacija  

Strošek amortizacije bremeni obveznosti za prejeta sredstva v upravljanju. 

Dolgoročne rezervacije 

CPI ne oblikuje dolgoročnih rezervacij. 

Davek od dobička 

CPI nima davka od dobička. 

Drugi stroški  

Drugih stroškov v letu 2021 ni. 

Finančni odhodki 

CPI je v letu 2021 izkazal za 57 EUR finančnih odhodkov. 

Drugi odhodki 

CPI v letu 2021 ni imel drugih odhodkov. 

 

  

Znesek v EUR

Odstotek v 

celotnih 

odhodkih

 Znesek (v EUR)

Odstotek v

celotnih 

odhodkih

Indeks 

2021/2020

Štroški materiala 37.051,00 1,18% 61.700,00 1,94% 60

Štroški storitev 1.004.243,00 32,11% 1.086.853,00 34,12% 92

Štroški dela 2.085.842,00 66,70% 2.036.215,00 63,92% 102

Finančni odhodki 57,00 0,00% 661,00 0,02% 9

 ŠKUPAJ 3.127.193,00 100,00% 3.185.429,00 100,00% 98

2021 2020
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4.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

V letu 2021 CPI ne izkazuje prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti. 

 

4.5 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

Prihodke in odhodke izkazuje tudi po načelu denarnega toka zaradi zagotovitve podatkov o 
javnofinančnih prihodkih in odhodkih (evidenčni promet). 

 

Preglednica 29: Denarni tok 

 
 

4.5.1 Analiza odhodkov za leto 2021 

Izkaz odhodkov po načelu denarnega toka. 

 

Preglednica 30: Izkaz odhodkov 

 
 

  

v EUR

Skupaj prihodki 3.875.389,11

Skupaj odhodki 3.223.579,83

Presežek prihodkov  nad odhodki 651.809,28

Analiza odhodkov 2021  (v EUR) 2020  (v EUR)
Indeks 

2021/2020

Odstotek v

skupnih 

odhodkih

Bruto plača delodajalca 1.652.442,47 1.616.837,90 102 51,26%

Prispevki delodajalca 261.472,34 255.958,27 102 8,11%

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 23.344,34 23.029,67 101 0,72%

Regres za letni dopust 58.926,67 54.108,59 109 1,83%

Jubilejne  nagrade 981,78 1.032,01 95 0,03%

Odpravnine 319,47 9.390,87 3 0,01%

Prehrana na delo in z dela 46.402,72 46.375,27 100 1,44%

Prevoz na delo in z dela 33.079,79 35.039,73 94 1,03%

Dodatek za delo na domu 4.439,37 4.914,88 0,14%

Izdatki za blago in storitve 506.208,03 724.949,79 70 15,70%

Sredstva za avtorske in podjemne pogodbe 345.889,65 311.138,05 111 10,73%

Drugi odhodki 167.635,61 217.107,99 77 5,87%

Investicijski odhodki 122.437,59 45.119,88 271 3,80%

SKUPAJ 3.223.579,83 3.345.002,90 96 100,00%
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4.5.2 Analiza prihodkov za leto 2021 

 

Izkaz prihodkov po načelu denarnega toka. 

 

Preglednica 31: Izkaz prihodkov 

 
 

4.6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se 
izkazujejo podatki o prejetih vplačilih danih posojil za tekoče in preteklo leto. 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov CPI ne izkazuje teh podatkov. 

 

4.7 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

V letu 2021 CPI izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 651.809,28 EUR. To je presežek 
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. 

 

  

Viri financiranja 2021 (v EUR) 2020  (v EUR)
Indeks 

2021/2020

Odstotek v

skupnih 

prihodkih

MIZŠ- Redna dejavnost 1.018.965,11 1.010.952,84 101 26,29%

MIZŠ - Projekti 185.791,59 199.245,84 93 4,79%

MIZŠ posebna pogodba klima 42.060,16 5.613,78 1,09%

MIZŠ posebna pogodba investicija IKT 9.912,00

MIZŠ posebna pogodba investicija aplikacija 16.490,00

MIZŠ zaščitna sredstva 5.024,08

MIZŠ - EŠŠ Projekti 688.063,34 791.387,98 87 17,75%

MDDSZ - Redna dejavnost 617.233,56 622.891,39 99 15,93%

MDDSZ- ESS Projekti 220.233,87 169.782,63 130 5,68%

Konzorcij- Institucionalni projekti 23.290,00 54.370,00 43 0,60%

MIZŠ- Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ 3.236,28 2.921,11 111 0,08%

kotizacije, seminarji 0,00 52,32 0 0,00%

Norveški finančni mehanizem in EGP 482.353,20

Proračunska sredstva 3.312.653,19 2.857.217,89 116 85,48%

Neproračunski viri 562.735,92 216.119,50 260 14,52%

SKUPAJ 3.875.389,11 3.073.337,39 126 100,00%
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5. Dodatne obrazložitve 

Metode vrednotenja zalog 

CPI nima zalog. 

 

Podatki o stanju neporavnanih terjatev, ki so do konca leta zapadle v plačilo oz. zapadejo v plačilo v 
letu 2021 (inventurno poročilo) 

Na dan 31. 12. 2021 v bilanci stanja CPI izkazuje tekoče nezapadle kratkoročne terjatve do kupcev, 
terjatve do uporabnikov EKN in terjatve do ZZZS iz refundiranih bolniških odsotnosti ter terjatev iz 
naslova dani predujmi (partnerjem pri projektu KIPSI – Norveški finančni mehanizem in EGP smo 
nakazali avans). 

 

Podatki o stanju neporavnanih obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo oz. 
zapadejo v plačilo v letu 2022 (inventurno poročilo) 

Na dan 31. 12. 2021 v bilanci stanja CPI izkazuje tekoče nezapadle kratkoročne obveznosti, 
obveznosti do zaposlenih, zunanjih sodelavcev in obveznosti iz poslovanja, ki bodo poravnane v 
začetku leta 2022. 

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva, v letu 2021. 

Nabavljena osnovna sredstva v višini 122.437,59 EUR (denarni tok) so bila pokrita iz presežka 
prihodkov preteklih let (38.154,92 EUR), iz drugih mednarodnih projektov (12.691,16 EUR) in iz 
sredstev MDDSZ-ESS (3.129,35 EUR) in MIZŠ – redna dejavnost, posebna pogodba ali sklep 
(16.490,00 EUR +42.060,16 EUR +9.912,00 EUR). 

 

V letu 2021 smo imeli pri inventuri tudi odpise opreme, ki je neuporabna, v višini: 

- zmanjšanje nabavne vrednosti v višini 27.483,94 EUR, 

- zmanjšanje popravka vrednosti v višini 27.483,94 EUR. 

Razlogi za pomembnejše spremembe sredstev in virov sredstev 

Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 2021 znaša 197.794,18 EUR. Znesek 
tekoče amortizacije osnovnih sredstev v skupnem znesku popravka vrednosti za leto 2021 znaša 
47.998,78 EUR. V breme sredstev v upravljanju je bilo evidentiranih 47.998,78 EUR. Na podlagi 
popisa in zapisnika popisne komisije za osnovna sredstva so bila v letu 2021 iz uporabe izločena 
osnovna sredstva v skupni nabavni vrednosti 27.483,94 EUR. Vsa iz uporabe izločena osnovna 
sredstva so bila brez sedanje knjigovodske vrednosti, saj so bila že dokončno amortizirana. 

 

Naložbe prostih denarnih sredstev  

Vsa denarna sredstva so na podračunu CPI. 

 

Inventura 2021 

V skladu s sklepom o imenovanju popisnih komisij CPI so bile imenovane popisne komisije, ki so 
opravile popis sredstev in virov sredstev po stanju na dan 31. 12. 2021. Komisije so korektno opravile 
svoje delo, vsa dokumentacija v zvezi z inventuro se hrani v arhivu CPI. Na Svetu zavoda bomo na 
podlagi poročil popisnih komisij predlagali sprejetje sklepa o predlaganih ugotovitvah komisij. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

Ob oddaji obrazcev zaključnega računa za leto 2021 je v skladu s predpisi priložena tudi izjava o oceni 
notranjega nadzora javnih financ, ki jo sprejme direktor zavoda na podlagi samoocenitev vodij 
sektorjev in ocene notranje revizijske službe. 
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Priloga 1 

Računovodski izkazi 



68 

FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA:

CPI LJUBLJANA

ZA LETO 2021

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Realizacija  prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021

Obr.2_FN DT: Realizacija  prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2021

Obr.3_INV: realizacija investicijskih vlaganj za leto 2021- 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

Datum:  

Odgovorna oseba zavoda: 

mag. Janez Damjan

Žig in podpis odgovorne osebe:
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Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda 44648537

Načrt  prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021 (v EUR)

v EUR brez centov Obr. 1_FN OBRN

Konto Naziv prihodkov/odhodkov
Realizacija

2020

Realizacija 2021- 

javna služba

Realizacija 2021 

- pridobitna 

dejavnost

Skupaj 2021
Indeks

 2021/2020

1 2 3 4 5=3+4 6=5/2*100

I. CELOTNI PRIHODKI 3.187.525 3.128.744 0 3.128.744 98

A. Prihodki od poslovanja 2.830.560 2.801.639 0 2.801.639 99

del 760 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.830.560 2.801.639 0 2.801.639 99

del 760 1.1. Javna služba MIZŠ 2.830.560 2.801.639 2.801.639 99

del 760 1.2. Drugi prihodki 0

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev 0

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje
0

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga 0

762 B. Finančni prihodki 0 0 0

763 C Izredni prihodki 356.965 327.105 327.105 92

764 Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki 0

II.CELOTNI ODHODKI 3.185.429 3.127.193 0 3.127.193 98

del 466 1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0

460 2. Stroški materiala 61.700 37.051 37.051 60

461 3. Stroški storitev 1.086.853 1.004.243 1.004.243 92

4. Stroški dela 2.036.215 2.085.842 0 2.085.842 102

4.1. Plače in nadomestila plač 1.610.047 1.654.774 1.654.774 103

4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 254.404 261.907 261.907 103

4.3. Drugi stroški dela 171.764 169.161 169.161 98

462 5. Amortizacija 0

463 6. Rezervacije 0

465 7. Drugi stroški 0

467 8. Finančni odhodki 313 57 57

468 9.Drugi odhodki 348 0

469 10. Prevrednotevalni poslovni odhodki 0

III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 2.096 1.551 0 1.551

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z 

UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA
2.096 1.551 0 1.551

Datum potrditve Finančnega poročila za leto 2021 na svetu 

zavoda

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

T ina Mrzel 19.2.2021

CPI LJUBLJANA

mag. Janez Damjan
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Naslov zavoda: CPI LJUBLJANA

Davčna številka zavoda 44648537 44648537

Realizacija prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2021(v EUR)
v EUR brez centov Obr.2_FN DT

Osnovna 

dejavnost (vir 

MIZŠ) KN!

Osnovna 

dejavnost     

(vir:  MDDSZ) 

KN!

Osnovna 

dejavnost - 

drugo

Skupaj

Osnovne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Posebne 

naloge, ki jih 

financira MIZŠ

Projekti EKP 

ter druge 

naloge in 

projekti

Skupaj

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 12 13=11+12 14=13/2* 100

7 I. SKUPAJ PRIHODKI 3.073.338 1.053.627 617.234 0 1.670.861 110.864 116.987 1.976.676 2.204.528 3.875.389 0 3.875.389 126

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE
3.073.338 1.053.627 617.234 0 1.670.861 110.864 116.987 1.976.676 2.204.528 3.875.389 0 3.875.389

126

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.857.218 1.053.627 617.234 0 1.670.861 110.864 116.987 1.413.940 1.641.792 3.312.653 0 3.312.653
116

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.896.048 1.053.627 617.234 0 1.670.861 110.864 116.987 23.290 251.142 1.922.003 0 1.922.003 101

del 7400
Transferni prihodki iz državnega proračuna za 

tekočo porabo - za financiranje javne službe
622.891 617.234 617.234 0 617.234 617.234 99

del 7400
Transferni prihodki iz državnega proračuna za 

investicije  - za financiranje javne službe
0 0 0 0

del 7400

Drugi  transferni prihodki od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport za tekočo 

porabo

1.267.542 1.053.627 0 0 1.053.627 110.864 116.987 23.290 251.142 1.304.769 0 1.304.769 103

MIZŠ -687210 1.010.953 1.018.965 1.018.965 0 1.018.965 1.018.965 101

MIZŠ -

483210,667610,716710,716910,401910, 

483010

199.246 0 68.804 116.987 185.792 185.792 185.792 93

MIZŠ - investicije 687210 2.921 16.490 16.490 0 16.490 16.490 564

STRUKTURNI SKLADI - KONZORCIJ 54.370 0 23.290 23.290 23.290 23.290 43

Katis 52 3.236 3.236 0 3.236 3.236 6.196

MIZŠ Investicije klima PP487210 0 42.060 42.060 42.060 42.060

MIZŠinvesticije IKT PP483010 9.912 9.912 0 9.912 9.912

MIZŠ Zaščitna oprema Covid 5.024 5.024 0 5.024 5.024

del 7400
Drugi transferni prihodki iz državnega 

proračuna za tekočo porabo
0 0 0 0

del 7400
Drugi transferni prihodki iz državnega 

proračuna za investicije
5.614 0 0 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za investicije 0 0 0 0

7402
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja
0 0 0 0

7403, 

7404
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0 0

del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 
0 0 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 
961.171 0 1.390.650 1.390.650 1.390.650 1.390.650

CPI LJUBLJANA

Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2020

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2021

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2021

Indeks 

2021/2020

Javna služba - druge naloge in projekti

Javna služba 

zavoda  v letu 

2021



 

71 
   

7
B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
216.120 0 0 0 0 0 0 562.736 562.736 562.736 0 562.736 260

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0

7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 

prihodki od premoženja 

del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
0 0 0 0

del 7141 
 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe
0 0 0 0

72 Kapitalski prihodki 0 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 0

782
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih 

skladov

783
Prejeta sredtsva iz proračuna EU Kohezijskega 

sklada

784
Prehjeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU

786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 

unije
0 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 216.120 0 562.736 562.736 562.736 562.736 260

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 3.345.004 1.031.980 650.697 51.972 1.734.649 67.724 116.987 1.304.218 1.488.929 3.223.579 0 3.223.579 96

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE
3.345.004 1.031.980 650.697 51.972 1.734.649 67.724 116.987 1.304.218 1.488.929 3.223.579 0 3.223.579 96

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.767.699 809.274 456.477 0 1.265.751 1.863 8.911 520.067 530.841 1.796.592 0 1.796.592 102

del 4000 Plače in dodatki 1.616.838 750.281 424.369 1.174.650 1.863 8.911 467.018 477.792 1.652.442 1.652.442 102

del 4001 Regres za letni dopust 54.109 24.150 14.700 38.850 20.077 20.077 58.927 58.927 109

del 4002  Povračila in nadomestila 81.415 32.742 16.178 0 48.919 0 0 30.564 30.564 79.483 0 79.483 98

400202 Prehrana 46.375 18.640 11.595 30.235 16.168 16.168 46.403 46.403 100

400203 Prevoz 35.040 14.101 4.583 18.684 14.396 14.396 33.080 33.080 94

ostalo 

4002
Drugo 0 0 0 0 0

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 15.338 2.101 1.230 0 3.332 0 0 2.409 2.409 5.740 0 5.740 37

400901 Odpravnine  ob upokojitvah 9.391 0 0 0 0

400901
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki 

viški)
0 0 319 319 319 319

400900 Jubilejne nagrade 1.032 347 347 693 289 289 982 982 95

400902 Solidarnostne pomoči 0 0 0 0

400999 Drugo 4.915 1.755 884 2.639 1.800 1.800 4.439 4.439

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 278.989 126.872 72.894 0 199.766 300 1.340 83.410 85.050 284.816 0 284.816 102

del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje
137.647 62.058 36.352 98.409 165 691 42.820 43.676 142.085 142.085 103

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 114.694 53.315 30.116 83.431 132 632 32.186 32.950 116.381 116.381 101

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 2.000 560 255 815 1 8 486 495 1.310 1.310 66

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.618 752 425 1.177 2 9 508 518 1.695 1.695 105

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
23.030 10.186 5.747 15.934 7.410 7.410 23.344 23.344 101
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe
1.253.195 79.344 121.326 0 200.670 65.561 106.737 646.708 819.006 1.019.676 0 1.019.676 81

4020 Pisarniški material in storitve 567.505 20.921 22.047 42.968 16.554 58.671 229.571 304.795 347.763 347.763 61

4021 Posebni material in storitve 0 0 0 0 0

4022
Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije
23.892 8.602 6.264 14.866 191 11.515 11.706 26.572 26.572 111

4023 Prevozni stroški in storitve 4.064 3.077 1.403 4.480 828 3.877 4.705 9.184 9.184 226

4024 Izdatki za službena potovanja 20.702 2.647 775 3.421 1.697 12.290 13.987 17.408 17.408 84

4025 Tekoče vzdrževanje 88.958 31.451 22.164 53.615 19.052 24.824 43.876 97.491 97.491 110

4026
Poslovne najemnine in zakupnine in 

upravljanje
19.481 1.744 1.158 2.903 300 31 4.556 4.887 7.790 7.790 40

4027 Kazni in odškodnine 348 0 0 0 0 0

4029 Drugi operativi odhodki 528.245 10.902 67.516 0 78.418 48.708 26.266 360.076 435.050 513.468 0 513.468 97

402901 Plačila avtorskih honorarjev 311.138 62.261 62.261 42.279 8.282 231.585 282.147 344.408 344.408 111

402902 Plačila po pogodbah o delu 0 0 0 0 0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 579 0 0 0 0 0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0 0 1.481 1.481 1.481 1.481

402909 Stroški sodnih postopkov 0 0 0 0

402940
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov po ZZRZI
0 0 0 0 0

402920
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in  

drugo
0 0 0 0 0

4029 - 

ostalo
Drugi operativni odhodki 216.528 10.902 5.254 16.156 6.428 17.983 127.010 151.421 167.578 167.578 77

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 57 57 57 57

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0

410 F. Subvencije 0 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0 0

412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 
0 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0

420 Investicijski odhodki 45.120 16.490 0 51.972 68.462 0 0 53.975 53.975 122.438 0 122.438 271

4202 Nakup opreme 45.120 16.490 51.972 68.462 53.975 53.975 122.438 122.438 271

420
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in 

podobno)
0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu
0 0 0 0

del 420
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu
0 0 0 0

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 

PRIHODKOV NAD ODHODKI
-271.667 21.648 -33.464 -51.972 -63.788 43.140 0 672.459 715.599 651.811 0 651.811 -240

- od tega iz naslova javne službe -271.667 21.648 -33.464 -51.972 -63.788 43.140 0 672.459 715.599 651.811 0 651.811 -240

- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 Dana posojila 0

441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih 

naložb
0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih 

skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, 

ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH  DELEŽEV 

(IV. - V.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0

501 Zadolževanje v tujini 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0

551 Odplačila dolga v tujino 0

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
-271.666 21.648 -33.464 -51.972 -63.788 43.140 0 672.459 715.599 651.811 0 651.811

XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE 

RAZLIKE POD X.:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

T ina Mrzel 19.2.2021

Javna služba 

zavoda  v letu 

2021

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto Namen/ dejavnost
Realizacija 

2020

Realizacija 

2020

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2021

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2021

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2021

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2021

mag. Janez Damjan

Javna služba 

zavoda  v letu 

2021

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Konto Namen/ dejavnost
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Naslov zavoda:

 Realizacija  investicijskih vlaganj za obdobje 2021-2023 (prikaz po denarnem toku v EUR)
Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2021
Vir financiranja v letu 2021 Ocena 2022 Ocena 2023

Neopredmetena osnovna sredstva 17.351,57 xx 0,00 0,00

Programi 861,57 7. Drugo

Aplikacija Europass 16.490,00 1. MIZŠ - osnovna dejavnost

Računalniška oprema 33.539,99 xx 0,00 0,00

Računalniki 18.581,05

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let, znižan za presežek po 

ZFiSP

Računalniki 2.842,16 7. Drugo

Računalniki, konferenčne kamere 12.116,78 7. Drugo

Druga oprema 29.485,87 xx 0,00 0,00

Telefonska centrala, telefoni 3.512,61

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let, znižan za presežek po 

ZFiSP

Omara, obešalna stena 561,26

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let, znižan za presežek po 

ZFiSP

Nakup avta 15.500,00

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

preteklih let, znižan za presežek po 

ZFiSP

Strežnik 9.912,00 4. Drugi proračunski viri

Vlaganja v prostor 42.060,16 xx 0,00 0,00

Menjava hladilnega agregata 42.060,16 4. Drugi proračunski viri

Drugo

122.437,59 xx 0,00 0,00

Povzetek: Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2021
Neopredmetena 

osnovna sredstva
Računalniška oprema Druga oprema Vlaganja v prostor

Skupaj investicijska 

vlaganja v letu 2021

Delež 

financiranja po 

virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 16.490,00 0,00 0,00 0,00 16.490,00 13,47%

4. Drugi proračunski viri 0,00 0,00 9.912,00 42.060,16 51.972,16 42,45%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0,00 18.581,05 19.573,87 0,00 38.154,92 31,16%

7. Drugo 861,57 14.958,94 0,00 0,00 15.820,51 12,92%

SKUPAJ 17.351,57 33.539,99 29.485,87 42.060,16 122.437,59 100,00%

Kontrola:

CPI LJUBLJANA
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Naslov zavoda:

Kadrovski poročilo  za leto 2021 Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN: 37

Šifra in naziv DM TR DM

PR pred 

napredovanjem 

MIN

PR po 

napredova

nju MAX

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 

1.2021

Število 

zaposlenih 

na dan 

31.12.2021

Vir financiranja po Uredbi

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

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

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 0 0

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

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

J017092 RAČUNOVODJA VII/2 (II) VII/2 0 0 0

J017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II za 

računovodstvo
VII/2 37 47 1 1 1. Državni proračun 

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

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

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

J035025 HIŠNIK V  19 29 1 1 1. Državni proračun 

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

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

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 15 6

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 1 7

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3 3

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I VII/2 39 49 0 1

7. Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna

SKUPAJ 56 54

Preglednico izpolnil/a: Datum:

Maja Gubenšek 9.2.2022

CPI LJUBLJANA
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(Vir: Priloga k uredbi, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja)     

CPI LJUBLJANA samodejno se izpolni na podlagi priloge 4

Obr. 4A_KN

Vir financiranja 

Število zaposlenih na 

dan 1. januarja 

tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na 

dan 1. januarja 

naslednjega leta

1. Državni proračun 37 37

2. Proračun občin 0 0

3. ZZZS in ZPIZ 0 0

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 0 0

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 0 0

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 19 17

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, ... * 0 0

9. Sredstva iz sistema javnih del 0 0

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) 0 0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 56 54

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 37 37

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 19 17

Obrazložitve h kadrovskemu načrtu za leto 2021

Preglednico izpolnil/a: Datum:

Maja Gubenšek 19.2.2021

Kontrola:

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2021                                                                                  

*8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in 

znanosti (namenska sredstva)
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LETNO POROČILO 2021 - NALOGE

Naziv javnega zavoda:Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje - CPI

ID nalo-ge Naziv naloge

Proračunska 

postavka (šifra in 

naziv)

Skrbnik 

naloge na 

MIZŠ

Znesek po letni 

pogodbi o 

sofinanciranju 

(v EUR)

Nastali stroški 

v obdobju 

januar - 

december 2021

(v EUR)

Izdatki (plačila 

MIZŠ), nastali v 

obdobju januar 

- december 

2021

(v EUR)

Razlika med planom in 

realizacijo
Kratek opis že izvedenih aktivnosti Opomba

25 Študijske skupine 667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 13.000,00 11.905,21 11.905,21 1.094,79 Izvednih je bilo 18 usposabljanj z zunanjimi izvajalci Zaradi epidemiološke situacije nismo 

mogli izvesti vseh načrtovanih 

usposabljanj.

26 EQAVET NRP (Erasmus 

+K3) 2019-2020

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 3.750,00 1.709,16 1.709,16 2.040,84 Pripravljen priročnik Področja in kazalniki poklicnega 

in strokovnega izobraževanja za kolegialno presojo; 

izvedena kolegialna presoja kakovosti; izvedeno 

testiranje metodologije pri 4 slovenskih izvajalcih PSI; 

udeležba na 2 študijskih obiskih v tujini

Zaradi epidemije COVID-19 aktivnosti 

niso bile izvedene v celoti.

27 EQAVET NRP (Erasmus 

+K3) 2019-2023

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 8.000,00 0,00 0,00 Pogodba je bila podpisana šele ob 

koncu leta 2021.

28 Europass 667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 31.000,00 30.126,55 30.126,55 873,45 Informiranje uporabnikov (21 predstavitev, 4 

promocijska materiala, spletno informiranje, 2 e-

novičnik); vzdrževanje in posodabljanje spletnih 

aplikacij (prilagoditve za slepe in slabovidne); izdaja 

1084 potrdil Europass mobilnost; nudena podpora 

233 uporabnikom, Priprava 29 prilog k spričevalu; 

sodelovanje pri pripravi 2 faze prenove EU portala.

29 Krožne šole 716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

mag. Katja 

Kuščer

0,00 0,00 0,00 Naloga se ni izvajala

34 Posodobitev sistema 

napredovanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v nazive

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

dr. Miha Lovšin 10.000,00 1.641,31 1.641,31 8.358,69 Opredeljeni so bili stebri napredovanja strokovnih 

delavcev; delno opredeljena merila in kriteriji po 

stebrih, opredeljeno dodatno strokovno delo, 

specifično za delavce v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju

Naloga ni bila zaključena zaradi 

neusklajenosti pri realizaciji  med 

sodelujočimi partnerji.

20 Izvajanje aktivnosti za 

mednarodne mreže -  

ECVET, EQAVET, EQF

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

dr. Mojca 

Štraus

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 12 udeležb na srečanjih delovnih skupin, ki so bila 

organizirana na daljavo

Zaradi udeležb preko internetnega 

orodja ni bilo nobenih dodatnik stroškov 

povezanih s potjo.

30 KUV v poklicnih in 

strokovnih srednjih šolah

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Nada Požar 

Matijašič

600,00 600,00 600,00 0,00 Izvedena promocijska predstavitev učbenika 

Skrivnosti animatorja na Kulturnem bazarju.

31 Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 13.367,00 10.478,24 10.478,24 2.888,76 Pripravljena 2 novičnika; organizirana 4 srečanja 

delovne skupine EG-NEC-EQF; izdaja zloženke NKT 

na CPI; nakup, oblikovanje in tisk promocijskega 

materiala, materiala za sejme ter izvedbo 

videokonferenc.

Nekatere promocijske aktivnosti zaradi 

epidemioloških rezmer nismo mogli 

izvesti. Gre predvsem za promocijske 

dogodke, ki so bili predvideni v živo kot 

so razna srečanja, sejmi ipd.  



 

78 
 

 

32 	Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF 

REGISTER 2018-2020

667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 25.000,00 24.755,02 24.755,02 244,98 Vzdrževanje in posodobitve Registra kvalifikacij SOK

33 Podnebni cilji in vsebine v 

vzgoji in izobraževanju

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Ksenija Bregar 

Golobič

0,00 0,00 0,00 0,00 Naloga se ni izvajala

21 Nizkonakladni učbeniki 483210 Učbeniki in 

učna tehnologija

Saša Ambrožič 

Deleja

52.000,00 51.958,73 51.958,73 41,27 Pripravljeni in na Strokovnem svetu RS za poklicno in 

strokovno izobraževanje potrjeni 4 novi učbeniki.

22 Obravnava pobud za 

uvrstitev študijskega 

programa za pridobitev 

izobrazbe med programe, 

ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Beba Adamič 

Tomič

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Ni bilo pobud.

35 Predsedovanje svetu EU 716710 Mednarodna 

dejavnost

Maruša 

Gregorič

30.000,00 8.608,91 8.608,91 21.391,09 Aktivno sodelovanje v delovnih telesih: za pripravo 

nove Agende o IO in programskem odboru za DGVT 

Zaradi Covid 19 niso bile izvedene 

aktivnosti, ki so predvidevale dogodke v 

živo.

36 Promocija poklicnega 

izobraževanja

401910 Promocija 

izobraževalne 

dejavnosti

Maja Krušič 

Šega

13.000,00 7.958,93 7.958,93 5.041,07 Redno mesečno zagotovljen in vzdrževan strežniški 

prostor za potrebe spletne strani mojaizbira.si

Do manjše realizacije je prišlo zaradi 

optimizacije stroškov vzdrževanja 

(mesečni stroški so bili zmanjšani za 

skoraj polovico). Prihranek sredstev 

smo nameravali nameniti optimizaciji 

delovanja spletne strani v ozadju, ki pa 

je ni bilo mogoče izvesti dokler ne bo 

izvedena prilagoditev spletne strani v 

skladu z ZDSMA (predvidoma konec 

februarja 2022).

38 Tekmovanje Euroskills 667610 Dejavnost 

srednjega šolstva

Ljubica Lukan 35.000,00 31.109,14 31.109,14 3.890,86 Plačana članarina WorldSkills, izvedene 3 

promocijske aktivnosti Sloskills in Euroskills, kupljen 

material za izvedbo 2 predtekmovanj.

Dve predvideni predtekmovanji  zaradi 

izrednih ukrepov COVID-19 nista mogli 

biti izvedeni v letu 2021.

128 Priprava instrumenta z 

naborom predlogov 

kompenzacijskih ukrepov 

za prioritizacijo s strani 

učiteljev in ravnateljev za 

strokovno in poklicno 

izobraževanje

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Sebastijan 

Magdič

5.000,00 4.940,39 4.940,39 59,61 Izvedena analiza primankljajev dijakov zaradi COVID-

19 in pripravljen predlog kompenzacijskih ukrepov na 

področju PSI za potrebe nacionalne evalvacijske 

študije.

Izvedeno testiranje metodologije pri 4 

slovenskih izvajalcih PSI

23 Razvoj nalog za 

oblikovanje tekmovanja iz 

kriptografije

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Mišela Mavrič 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Ni bilo pobud za izvedbo tekmovanja iz 

kriptologije na področju PSI.

24 Strokovna podpora 

procesu Posodobitev 

organizacije vodenjsa in 

upravljanja s podatki o 

inovativnih učnih okoljih

716910 Raziskovalne 

in strokovne naloge za 

izobraževanje

Boris Zupančič 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Ni bilo izražene potrebe po strokovni 

podpori.

Nakup in montaža 

hladilnega agregata

487210 Investicije v 

zavode in centre

Mira Koren 

Mlačnik

42.060,16 42.060,16 42.060,16 0,00

292.777,16 227.851,75 227.851,75 56.925,41SKUPAJ NALOGE MIZŠ
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ID nalo-ge Naziv naloge

Proračunska 

postavka (šifra in 

naziv)

Skrbnik 

naloge na 

MDDSZ

Znesek po letni 

pogodbi o 

sofinanciranju 

(v EUR)

Nastali stroški 

v obdobju 

januar - 

december 2021

(v EUR)

Izdatki (plačila 

MDDSZ), 

nastali v 

obdobju januar 

- december 

2021

(v EUR)

Razlika med planom in 

realizacijo
Kratek opis že izvedenih aktivnosti Opomba

Nacionalna 

koordinacijska točka 

SOK - EOK

5511 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

42.369,99 42.063,26 42.063,26 306,73

Pripravljeno strokovno gradivo na podlagi spremljave 

SOK; Pripravljene Strokovne podlage za nadaljnji 

razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in osnutek 

predloga sistemskih sprememb na področju 

umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK; organizirana 2 

srečanja skupine EU tools; organiziran mendarodni 

posvet; delujoč postal SOK; izvedena 2 faza pilotnega 

mappiranja SOK-ESCO.

Razvoj transparentne 

kvalifikacijske strukture

5511 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

370.943,83 360.671,32 360.671,32 10.272,51

 V okviru aktivnosti  je bilo na Strokovni svet RS za 

poklicno izobraževanje posredovanih 51 poklicnih 

standardov in vsi so bili potrjeni ter 17 katalogov za 

NPK, ki so tudi bili vsi potrjeni.   V letu 2021 je bilo  

izvedenih 18 sej, ki smo jih v izvajali tako v živo, kot v  

v spletnih okoljih, kar se je izkazalo za dobro rešitev 

in učinkovito podporo delu področnih odborov.

V skladu z nalogami, ki nam jih določa Zakon o NPK 

redno skrbimo, da  nemoteno delovanje in 

posodabljanje informacij na prenovljenem spletnem 

mestu www.nrpslo.org ter nudimo svetovanje 

izvajalcem pri uporabi portala.   

Implementacija sistema 

NPK

5511 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

96.509,42 95.810,75 95.810,75 698,67

V letu 2021 smo izvedli dve usposabljanji svetovalcev 

za pripravo osebne zbirne mape, ki se ju je udeležilo 

skupaj 34 kandidatov. Obe usposabljani smo izvedli 

na daljavo z uporabo aplikacije Zoom, prav tako tudi 

vse zagovore.  V okviru zagotavljanja aktualnih 

obrazcev za neposredno preverjanje ter vrednotenje 

osebne zbirne mape smo v sodelovanju z Državnim 

izpitnim centrom razvijali prenovljene obrazce za 

neposredno preverjanje, ki bi olajšali administrativno 

delo članov komisij. V okviru promocije smo se 

udeležili dveh karierno zaposlitvenih sejmov ter sejma 

vseživljenjskega izobraževanja. na delavnici za 

brezposelne v okviru Borštnikovega srečanja, na 

posvetu za svetovalne delavce ter vodstva srednjih 

poklicnih šol z namenom vključevanja in pomoči 

ranljivim skupinam, na konferenci Kompetenčnega 

centra Turizem ter na Filozofski fakulteti  na 

konferenci o tradicionalnih rokodelskih in obrtniških 

znanjih in dejavnostih. Izvedli smo dve usposabljanji 

za člane konzorcija višjih strokovnih šol v sklopu 

projekta “Ciljaj višje”.

Vrednotenje neformalno 

in priložnostno 

pridobljenih znanj

5511 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

18.831,10 17.094,78 17.094,78

1.736,32

Informacije o vrednotenju neformalnega in 

priložnostnega učenja v Sloveniji objavljene na portalu 

Europass.

Nacionalni observatorij 

RS za poklicno 

izobraževanje - ReferNet - 

nacionalni koordinator

5511 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

41.630,39 41.326,50 41.326,50 303,89

Policy Report; posodobitev VET in Europe – 

database; VET in Slovenia; Spotlight in VET; 3 novice 

oddane, 2 tematska članka pripravljena.

Mednarodno sodelovanje

5512 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

14.123,33 14.021,09 14.021,09 102,24

Pripravljena Analiza ključnih mednarodnih strokovnih 

in strateških dokumentov na področju PIU, 2 

novičnika in zgibanko; udeležba na 3 sejmih; 

posodabljanje spletne podstrani.

Podporne službe

5512 Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture

85.266,29 77.557,89 77.557,89 7.708,40

Redne delovne naloge podpornih služb

669.674,35 648.545,59 648.545,59 21.128,76SKUPAJ NALOGE MDDSZ
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Pregled realizacije po nalogah 
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1. Pregled realizacije nalog 

1.1. Osnovna dejavnost, ki jo je 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 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 in realizacija v letu 2021: 

CPI je bil v skladu z Zakonom o Slovenskem ogrodju kvalifikacij imenovan za NKT SOK-EOK. 

V okviru aktivnosti Razvoj in implementacija SOK smo zagotavljali strokovno podporo in 
koordinirali dela vključenih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK. 
Pripravili smo strokovno gradivo na podlagi predhodno izvedene spremljave SOK. Zagotavljali smo 
strokovno svetovanje in informacije o kvalifikacijah vključenih v SOK ter njihovo umeščenost v EOK 
različnim skupinam uporabnikov: posameznikom, delodajalcem, strokovnim delavcem ipd. 

Izvedli smo 7 predstavitev SOK in registra SOK: na sejmu Informativa (22. in 23. 1. 2021), na 
kariernem sejmu Moje delo (16. 10. 2021, 21. 10. 2021), na webinarju v okviru Borštnikovih dni 
socialne aktivacije (19. 10. 2021), na usposabljanju predstavnikov VIŠ (28. 10. 2021, 30. 11. 2021). 

Organizirali smo mednarodni posvet o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v NOK (23. 3. 2021), na 
katerem je predstavnik Evropske komisije predstavil evropski pogled na mednarodne kvalifikacije. 
V nadaljevanju sta bila predstavljena pogleda dveh držav na umeščanje mednarodnih in 
neformalnih kvalifikacij v NOK (Avstrija in Irska). Tretji del posveta sta s predstavitvijo primera 
dodatne kvalifikacije DM drogerist dopolnili predstavnica podjetja DM Drogerie Markt Slovenije in 
predstavnica MIZŠ z nacionalnim pogledom na umeščanje mednarodnih kvalifikacij v NOK. 

Prav tako nas je ETF povabil, da kot primer dobre prakse predstavimo SOK in register SOK v okviru 
njihovega webinarja: Workshop on developing a register of VET Qualifications for Tunisia 
(7. 10. 2021). 

Vzdrževali in posodabljali smo portal SOK in register kvalifikacij SOK ter nadaljevali njegovo 
povezovanje s spletno platformo Europass in nacionalnimi bazami podatkov. Spremljali smo 
priprave zaključnih poročil drugih držav. 

V skladu z Zakonom o SOK je NKT SOK-EOK odgovorna za vodenje postopka umeščanja dodatnih 
kvalifikacij v SOK. V letu 2021 smo na podlagi opravljene spremljave sistema dodatnih kvalifikacij 
pripravili strokovne podlage za nadaljnji razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in osnutek predloga 
sistemskih sprememb na področju umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK, ki bodo prispevale k 
izboljšanju postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK. Izvedenih je bilo 5 sej strokovne 
komisije NKT SOK-EOK. V SOK je bila umeščena 1 dodatna kvalifikacija. 

Sodelovali smo na srečanjih z Evropsko komisijo in NKT EOK ter tako prispevali k implementaciji in 
diseminaciji pobude EOK in SOK v Sloveniji in EU. Organizirali smo 2 tradicionalni srečanji skupine 
evropskih orodij transparentnosti (8. 7. 2021, 15. 12. 2021) in sodelovali na srečanjih 
predstavnikov mrež Evropske komisije. 

V okviru projekta ESCO pilotno mapiranje kvalifikacij s spretnostmi ESCO smo izvajali 2. fazo 
pilotnega mapiranja kvalifikacij iz registra SOK s spretnostmi ESCO. 

  



 

83 
 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljeno strokovno gradivo 
na podlagi spremljave SOK 

Realizirano  100 % 

Delujoč register kvalifikacij 
SOK in portal SOK 

Portal SOK in register SOK sta 
delovala brez prekinitev ter 
redno osveževala podatke 

100 % 

Pripravljene strokovne podlage 
za nadaljnji razvoj sistema 
dodatnih kvalifikacij in predlog 
sistemskih sprememb na 
področju umeščanja dodatnih 
kvalifikacij v SOK 

Realizirano 100 % 

Organizacija in izvedba 
2 srečanj skupine evropskih 
orodij transparentnosti 

Realizirano  100 % 

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

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

zbornice, ministrstva, sindikati, MDDSZ, MIZŠ. 
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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 realizacije v letu 2021: 

CPI organizira delo ter daje strokovno in administrativno pomoč 10 področnim odborom za 
poklicne standarde, ki jih je imenoval minister, pristojen za delo. V okviru aktivnosti strokovne 
podpore delovanju področnih odborov za poklicne standarde je bilo v letu 2021 izvedenih 18 sej, 
ki smo jih v izvajali tako v živo kot v spletnih okoljih, kar se je izkazalo za dobro rešitev in učinkovito 
podporo delu področnih odborov. Po poslovniku mora imeti vsak področni odbor najmanj eno sejo 
v letu. V primeru novih pobud in revizij posameznih strokovnih področij se poveča število sej zaradi 
ažurnosti obravnave. Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah CPI koordinira pripravo 
poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (katalogi za NPK), ki 
so podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja neformalnega in priložnostnega znanja, 
spretnosti in kompetenc. CPI prav tako pripravlja čistopise katalogov za NPK in vodi evidence. 
Čeprav smo morali delo z delovnimi skupinami popolnoma prilagoditi razmeram, ki so nastale 
zaradi covida-19, smo uspešno zaključili delo na načrtovanih poklicnih standardih in katalogih za 
NPK. Prav tako smo redno pripravljali in posredovali predloge poklicnih standardov in katalogov za 
NPK, predloge o podaljšanju veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in katalogov 
za NPK z utemeljitvami pristojnemu področnemu odboru ter Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje v potrditev. 

V okviru aktivnosti razvoja nacionalnih poklicnih standardov in katalogov za NPK je bilo na 
Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje posredovanih 51 poklicnih standardov in vsi so bili 
potrjeni ter 28 katalogov za NPK, od tega 19 potrjenih na SSPSI.  

V skladu z nalogami, ki nam jih določa Zakon o NPK, redno skrbimo za nemoteno delovanje in 
posodabljanje informacij na prenovljenem spletnem mestu www.nrpslo.org ter ponujamo 
svetovanje izvajalcem pri uporabi portala. 

V okviru aktivnosti za prenovo metodologije za razvoj poklicnih standardov in metodologije za 
razvoj katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti smo izvedli več aktivnosti, med katerimi 
je treba izpostaviti: intervjuje s člani Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje ter 
člani Strokovnega odbora za poklicne standarde in komisije za programe, skupaj 14 intervjujev in 
23 intervjujev s člani področnih odborov za poklicne standarde, ki pa so še v fazi priprave analize 
transkriptov. Izvedli smo tudi spletno anketiranje svetovalcev za razvoj izobraževalnih programov 
in svetovalcev za razvoj poklicnih standardov, zaposlenih na Centru RS za poklicno izobraževanje, 
kjer je izdelana tudi analiza odgovorov. Izvedli smo študijo utemeljenosti in uporabnosti poklicnega 
standarda kot standarda učnih izidov za kvalifikacije in povezanosti kataloga za NPK kot izpitnega 
kataloga s poklicnim standardom v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, ki vsebuje predlog 
usmeritev pri nadaljnjem razvoju poklicnih standardov in njihovem umeščanju v kvalifikacije. 
Izdelan imamo velik nabor analitičnih podatkov, tako kvalitativnih kot kvantitativnih, na podlagi 
katerih bomo v naslednjem letu izdelali predlog sprememb v metodologijah. 

  

http://www.nrpslo.org/
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Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

10 sej 18 sej 180 % 

32 poklicnih standardov 51 poklicnih standardov 159 % 

32 katalogov za NPK 28 katalogov za NPK 88 % 

Delujoči portal NRP NRP je v letu 2021 deloval brez 
prekinitev 

100 % 

Predlog strokovnih usmeritev 
za prenovo metodologij za 
poklicne standarde ter 
kataloge standardov 
strokovnih znanj in spretnosti 

Izdelano je poročilo o 
izvedenih aktivnostih in 
predlog usmeritev za prenovo 
metodologij za poklicne 
standarde 

90 % 

Skupaj % 123 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj 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 in realizacija v letu 2021: 

Med pomembne naloge CPI spada usposabljanje in spremljanje svetovalcev v postopku 
preverjanja in potrjevanja NPK. V letu 2021 smo izvedli dve usposabljanji svetovalcev za pripravo 
osebne zbirne mape, ki se ju je udeležilo skupaj 34 kandidatov. Obe usposabljani smo izvedli na 
daljavo z uporabo aplikacije Zoom, prav tako tudi vse zagovore. V okviru zagotavljanja aktualnih 
obrazcev za neposredno preverjanje in vrednotenje osebne zbirne mape smo v sodelovanju z 
Državnim izpitnim centrom razvijali prenovljene obrazce za neposredno preverjanje, ki bi olajšali 
administrativno delo članov komisij. Predlogi obrazcev so bili razviti, niso pa še objavljeni na 
spletni strani, saj je treba pred tem izvesti obveščanje članov komisij in po potrebi dodatna 
usposabljanja. 

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so bila vsa osnovna usposabljanja članov komisij 
izvedena na daljavo prek spletne aplikacije Zoom, na daljavo pa smo izvedli tudi preverjanje znanja 
in zagovore. V okviru evalvacije vrednotenja osebne zbirne mape smo zaključili z analizo 
intervjujev in na podlagi ugotovitev izvedli fokusno skupino z izbranimi člani komisij, ki so 
predstavljali 6 različnih NPK-jev z različnih strokovnih področij. Na podlagi rezultatov fokusne 
skupine smo izdelali predlog novega obrazca za vrednotenje osebne zbirne mape, ki smo ga nato 
preverili na delavnici, ki smo jo izvedli na daljavo. Rezultat celotnega procesa je osnutek novega 
obrazca, ki ga moramo v letu 2022 v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom uvesti v uporabo. 

V okviru pristojnosti CPI se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo in večajo prepoznavnost sistema NPK 
pri uporabnikih sistema – kandidatih in delodajalcih. V okviru promocije smo se udeležili 2 karierno 
zaposlitvenih sejmov in sejma vseživljenjskega izobraževanja. Sistem NPK smo predstavljali na 
delavnici za brezposelne v okviru Borštnikovega srečanja, na posvetu za svetovalne delavce ter 
vodstva srednjih poklicnih šol z namenom vključevanja in pomoči ranljivim skupinam, na 
konferenci Kompetenčnega centra Turizem ter na Filozofski fakulteti na konferenci o 
tradicionalnih rokodelskih in obrtniških znanjih in dejavnostih. Izvedli smo 2 usposabljanji za člane 
konzorcija višjih strokovnih šol v sklopu projekta Ciljaj višje. 

Na CPI skrbimo tudi za spletno stran www.npk.si, ki jo redno nadgrajujemo z novimi vsebinami za 
lažje razumevanje sistema NPK, ji dodajamo praktične primere uporabe NPK z vidika delodajalcev 
in kandidatov. Letos smo izvedli prenos spletne strani na nov sistem, ki bo omogočal posodabljanje 
vsebin z lastnimi kadri. Spletno stran smo posodobili in osvežili z novimi vstopnimi povezavami. 

V okviru aktivnosti priprave strokovnih podlag za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja 
NPK na daljavo, ki smo ga izvajali v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom, smo pripravili popis 
faz v procesih, ki se odvijajo v sistemu NPK, ter pregledali javno dostopna spletna orodja, ki se 
uporabljajo za vrednotenje portfoliev in elektronsko podpisovanje dokumentov. 
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Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

1 usposabljanje svetovalcev za 
NPK 

2 usposabljanji svetovalcev za 
NPK 

200 % 

2 predavanji na treh izvedbah 
osnovnega usposabljanja, ki jih 
razpisuje ACS 

Izvedli smo 2 predavanji za 
2 temi, na 3 usposabljanjih na 
daljavo 

100 % 

Izvedba 3 rokov preverjanj 
članov komisij in svetovalcev 
za vsako usposabljanje 

Izvedeni 3 roki zagovorov na 
daljavo za 3 izvedbe 
usposabljanj in dodatni 
3 izredni roki  

100 % 

1 predavanje na vseh 
delavnicah za člane komisij in 
svetovalce, ki jih razpisuje RIC 

2 predavanji na 2 posvetih za 
člane komisije, ki jih je 
organiziral RIC 

100 % 

1 fokusna skupina s člani 

komisije 

Izvedena 100 % 

1 delavnica za člane komisije 
(uporaba novih navodil) 

Izvedena 100 % 

Aktualna osebna zbirna mapa, 
objavljena na spletni strani 
NRP; www.npk.si 

Prenovljeni predlogi obrazcev 
za neposredno preverjanje 
izdelani. Niso še uvedeni v 
splošno uporabo, zato niso 
objavljeni na spletni strani. 
Prav tako je izdelan nov 
obrazec za vrednotenje 
osebne zbirne mape, ki še ni 
uveden v uporabo 

 

80 % 

Strokovne podlage za izvajanje 
postopkov preverjanja in 
potrjevanja NPK na daljavo. 

Izdelane 100 % 

Sistem NPK, predstavljen 
300 predstavnikom socialnih 
partnerjev in posameznikom 

Sistem NPK, predstavljen na 
sejmih, predavanjih, drugih 
dogodkih 300 udeležencem 

100 % 

Delujoče in ažurirano spletno 
mesto npk.si 

Ažurirano in delujoče spletno 
mesto npk.si 

100 % 

Skupaj % 108 % 

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

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj kvalifikacij; 

ustanove, ki izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja NPK, MDDSZ, RIC, ACS. 

  

http://www.npk.si/
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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 poklicnega izobraževanja 

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V letu 2021 smo objavili informacije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja v 
Sloveniji na portalu Europass. 

V okviru aktivnosti Evropske komisije je potekala evalvacija Priporočil o vrednotenju neformalnega 
in priložnostnega učenja iz leta 2012. Naloga EQF Advisory Group je bila identificirati možnosti za 
podporo uresničevanju priporočil iz leta 2012. Sodelovali smo pri diskusijah in odgovorih na 
vprašalnike. S strani ministerstev nismo dobili posebne naloge glede priprave dokumentov na 
temo vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Informacije o vrednotenju na 
portalu Europass 

Realizirano 100 % 

Sodelovanje pri pripravi 
strateških in usmerjevalnih 
dokumentov za ministrstva  

/ / 

Skupaj % 100 % 

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 OBSERVATORIJ RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – REFERNET – 

NACIONALNI KOORDINATOR 

 

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 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 in realizacija v letu 2021: 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) Evropski komisiji, državam članicam 
EU in socialnim partnerjem pošilja aktualne informacije ter analize o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju v Evropi. V mrežo so včlanjene vse države članice EU ter Islandija in Norveška. 

V letu 2021 smo pripravili poročilo o državnih ukrepih na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (Policy Report), v katerem poročamo o napredku Slovenije proti skupnim ciljem 
evropske politike. Na podlagi zbranih podatkov Cedefop pripravi primerjalno poročilo skupaj s 
poročilom za posamezne države. 

Pregledali in posodobili smo vsebino platforme VET in Europe – database. 

Pripravili smo članka o profesionalnem razvoju učiteljev ter poročilo o položaju mikrokvalifikacij v 
Sloveniji. Redno pripravljamo novice na področju poklicnega izobraževanja, v letu 2021 smo 
pripravili novice o zaključni evalvaciji vajeništva, o odzivnosti sistema PSI in o platformi 
napovedovanja kompetenc 

Zaradi predsedovanja Slovenije EU smo imeli nalogo pripraviti dodatni publikaciji opisa sistema PSI 
v Sloveniji: »Spotlight on VET« ter »VET in Slovenia«.  

Redno sodelujemo v aktivnostih mreže ReferNet. Udeležili smo se 5 videosestankov (10. 1. 2021, 
24. 2. 2021, 3. 6. 2021, 19. 10. 2021) in tridnevnega spletnega plenarnega srečanja (17.–19. 11. 
2021). 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Poročilo Policy report; 

vprašalnik 

Realizirano 100 % 

VET in Slovenia; 

Spotlight in VET 

Realizirano 100 % 

Oddane 3 novice;  

oddan 1 tematski članek  

Oddane 3 novice;  

oddana 2 tematska članka  

125 % 

Skupaj % 108 % 

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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V letu 2021 smo zaključili projekt Prenova poklicnega izobraževanja, ki je predvsem odgovoril na 
nekatera vprašanja izvajanja vajeništva in možnosti krepitve načela individualizacije v srednjem 
poklicnem izobraževanju. Začeli smo tudi že pripravljati projekt Modernizacija srednjega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo zaobjel nadaljni razvoj poklicnega in strokovnega 
izobraževanja kot celote, vključno z višjim strokovnim izobraževanjem. Kot podlaga za delo v 
razvojnem projektu smo pripravili pregled strateških in razvojnih dokumentov na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter opredelili predlog področij, ki bodo pomagala pri 
usmerjanju razprave o prihodnih scenarijih razvoja poklicnega izobraževanja. Predvidenih razprav 
z deležniki zaradi epidemioloških razmer nismo uspeli izpeljati. 

Pandemija covida-19 je močno zaznamovala področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (in 
širše) tudi v letu 2021. Šole so bile primorane izvajati izobraževalni proces na daljavo ali v 
kombinirani obliki, izvajanje PUD je potekalo s prilagoditvami. 

Konec leta 2021 smo izvedli evalvacijo o obsegu izvedenega PUD, prilagoditvah PUD in 
spremembah, ki so jih šole načrtovale za šolsko leto 2021/22. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Poročilo o rezultatih raziskave Predlog o izzivih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v 
Sloveniji 

40 % 

Izdelano evalvacijsko poročilo Poročilo o vplivu pandemije 
covida-19 na izvedbo PUD v 
šolskem letu 2020/21 in 
2021/22 

100 % 

Skupaj % 70 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, ZRSS. 
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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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

 

V letu 2021 smo pri razvoju in implementaciji kurikula sledili nacionalnim in evropskim usmeritvam 
in 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. 

Pripravili smo 7 programov, od tega 5 novih programov, prilagojenih za izvajanje na narodno 
mešanem območju v Prekmurju oziroma slovenski Istri (Pomočnik v tehnoloških procesih, 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Frizer in Predšolska vzgoja, Logistični tehnik), nov program 
poklicno tehniškega izobraževanja Frizerski tehnik ter prenovili višješolski študijski program 
Logistično inženirstvo. V letu 2021 smo začeli tudi prenovo vseh srednješolskih programov na 
področju računalništva in informatike in 3 višješolskih študijskih programov: Gostinstvo in turizem, 
Živilstvo in prehrana ter Telekomunikacije. Vsi programi bodo dokončani v letu 2022. 

V sodelovanju s šolami smo na podlagi analize strokovnih modulov na izbranih strokovnih 
področjih priravili 4 primere kombiniranega izvajanja učnega sklopa. 

Šolam ravnateljem in učiteljem smo svetovali pri uvajanju novosti, načrtovanju šolskih kurikulov 
ter pri izvedbi učnega procesa v različnih oblikah izobraževanja, šolski in vajeniški obliki. Izvedli 
smo 8 usposabljanj, in sicer za kakovostno načrtovanje in izvajanje poklicne mature v okviru 
uvajanja programa Farmacevtski tehnik na Gimnazijo Ravne, za načrtovanje IK, OK in umeščanje 
KPU v program Frizer na 6 frizerskih šolah. Za izobraževalce odraslih smo izvedli usposabljanje za 
izvajanje eksterne mature pri drugem predmetu PM. Dejavno smo se udeleževali srečanj 
posameznih skupnosti šol. V sodelovanju s šolami smo opravili analizo izvajanja praktičnega pouka 
in praktičnega usposabljanja z delom v času epidemije covida-19 po strokovnih področjih. 

V letu 2021 smo več pozornosti namenili področju ranljivih skupin. Za vodstva in svetovalne 
delavke poklicnih in strokovnih šol smo izvedli posvet, na katerem smo predstavili dobre prakse 
podpore pri delu z ranljivimi skupinami v poklicnem in strokovnem izobraževanju, izvedli okroglo 
mizo in evidentirali ključne izzive na tem področju. 

Sodelovali smo s socialnimi partnerji, delodajalci, MIZŠ in pristojnimi zbornicami pri razvoju in 
izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja. OZS smo zagotavljali podporo pri pripravi IK za 
mojstrske izpite. Koordinirali smo pripravo IK za mojstra suhomontažne gradnje in mojstra 
polagalec talnih oblog. Z GZS Združenjem za gradbeništvo smo sodelovali pri pripravi akcijskega 
načrta uvajanja BIM v izobraževanje na področju gradbeništva. 

Pripravili smo 59 strokovnih mnenj o enakovrednosti v tujini pridobljene izobrazbe, večinoma na 
področju zdravstva in farmacije.  

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Razvitih 6 programov 

  

Pripravljenih 7 programov 117 % 

Izdelanih 10 primerov 
kombiniranega izvajanja 

Pripravljeni 4 primeri  40 % 
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učnega sklopa 

Izvedenih 5 usposabljanj za 
kakovostno načrtovanje in 
izvajanje kurikula 

Izvedenih 8 usposabljanj 160 % 

Izdelana pisna mnenja Izdelanih 59 pisnih mnenj  100 % 

Skupaj % 104 %  

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: Izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Aktivnosti v okviru te naloge smo usmerili v izboljšanje kakovosti praktičnega usposabljanja z 
delom kot enega od ključnih elementov za zagotavljanje poklicne usposobljenosti diplomantov 
poklicnih in strokovnih šol. Posebno pozornost smo 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. 

Po strokovnih področjih smo v 3 izvedbah izpeljali Posvet organizatorjev PUD in mentorjev pri 
delodajalcih (22. 9., 28. 9. in 29. 9. 2021). Posveta se je v vseh treh dneh skupaj udeležilo 
170 organizatorjev PUD in mentorjev pri delodajalcih. Na posvetu so udeleženci delili svoje 
izkušnje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji PUD, opozorili pa so tudi na težave, s katerimi se 
srečujejo. 

Izvedli smo 6 usposabljanj za umeščanje kataloga praktičnega usposabljanja (KPU), ki se izvajajo v 
šolski obliki izobraževanja. 

Pregledali smo obstoječa priporočila za izvajanje PUD ter pripravili predlog potrebnih posodobitev 
za njihovo dopolnitev in nadgradnjo. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedeni 2 strokovni srečanji 3 strokovna srečanja 150 % 

Izvedeno usposabljanje na 
4 strokovnih področjih 

Izvedenih 6 usposabljanj 150 % 

Posodobljena priporočila Evidentirane pomembne 
spremembe 

50 % 

Skupaj % 117 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

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 izvaja ocenjevanje. 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. 

V letu 2021 smo prenovili skupno 13 predmetnih izpitnih katalog za poklicno maturo (PIK), od tega 
10 PIK za drugi predmet in 3 PIK za četrti predmet PM. 

Izvedli smo usposabljanja na daljavo za kakovostno pripravo in izvedbo zaključnega izpita 
(31. 3. 2021; 101 udeleženec), drugega predmeta poklicne mature (23. 3. 2021; 65 udeležencev) 
in četrtega predmeta poklicne mature (16. 3. 2021; 126 udeležencev). Izvedli smo tudi 
usposabljanja za kakovostno pripravo izpitnih pol za drugi predmet PM v izobraževalnih programih: 
Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Strojni tehnik, Naravovarstveni tehnik, Farmacevtski tehnik 
in Kozmetični tehnik. 

Koordinirali smo pripravo izpitnih pol za drugi predmet poklicne mature na dveh strokovnih 
področjih Živilstva in Veterine. 

Sodelovali smo z RIC pri pripravi in objavi vmesnega in letnega poročila o PM 2020. Opravili smo 
pregled MIK za leto 2023. Sodelovali smo pri pripravi in objavi vmesnega in letnega poročila za ZI. 
Organizirali in izvedli smo posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit. 

Svetovalci za strokovna področja so dejavno sodelovali v 12 državnih predmetnih komisijah za PM 
pri pripravi izpitnih gradiv za pisni del izpita iz drugega predmeta poklicne mature. 

Spremljali smo izvedbo zaključnih izpitov in zagovorov pri drugem in četrtem predmetu PM ter 
pripravili poročilo. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljena 2 izpitna kataloga 
za ZI  

Pripravljeni 3 predmetni izpitni 
katalogi za PM 

Pripravljenih 13 podlag za 
zaključevanje 

260 % 

Izvedena 3 usposabljanja 

 

Izvedena 3 usposabljanja 100 % 

Izvedena usposabljanja 
učiteljev za 6 izobraževalnih 
programov 

Izvedena usposabljanja za 6 
izobraževalnih programov 

100 % 

Pripravljeni izpitni kompleti na 
2 strokovnih področjih 

Pripravljeni kompleti na 
2 strokovnih področjih 

100 % 

Opravljen pregled MIK in PIK 
po strokovnih področjih za 
leto 2023 

Pregled opravljen 100 % 
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Poročilo o spremljavi 

zaključnega izpita in poklicne 

mature 

Poročilo pripravljeno 100 % 

Skupaj % 127 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Boris Klančnik 

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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V okviru naloge analiziramo pokritost strokovnih modulov z učnimi gradivi in spremljamo stanje 
učnih gradiv po posameznih strokovnih področjih ter na podlagi teh podatkov koordiniramo oskrbo 
z ustreznimi učnimi gradivi za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Spodbujamo nastajanje sodobnih in kakovostnih gradiv, ki podpirajo 
individualizirano učenje in aktivne metode. Koordiniramo delo Komisije za učbenike in proces 
potrjevanja učbenikov na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje ter osvežujemo 
informacije v spletni aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov. Sodelujemo tudi pri promociji 
kakovostnih učnih gradiv za različne uporabnike in ozaveščamo o pomenu kakovostnih strokovnih 
učbenikov v izobraževanju. 

V letu 2021 smo v sodelovanju z učitelji v izobraževalnem programu Naravovarstveni tehnik 
opravili analizo stanja učnih gradiv na področju naravovarstva, ki je objavljena na spletni strani CPI. 
Na podlagi analize smo naredili načrt priprave učnih gradiv, izdelan pa je bil tudi rokopis za učbenik 
Ekološke analize in monitoring 2.  

Izvedene so bile 4 seje Komisije za učbenike, na katerih so člani pregledali in predlagali v potrditev 
8 predlogov novih učbenikov. Vsi na novo potrjeni učbeniki so bili vneseni v Katalog potrjenih 
učbenikov, novice o potrjenih učbenikih smo objavili tudi na spletni strani CPI. Na seji Strokovnega 
sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 14. 12. 2021 je bilo predstavljeno stanje pokritosti 
izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrjenimi učbeniki. 

Izvedli smo predstavitev učbenika Skrivnosti animatorja v okviru Kulturnega bazarja 2021 v 
Ljubljani. Promocija učbenikov je potekala tudi na MOS 2021 v Celju, kjer smo v sodelovanju z OZS 
organizirali kotiček z izbranimi učbeniki za strokovne module. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Objavljeno poročilo o stanju 
učnih gradiv na izbranem 
področju  

Objavljena analiza stanja učnih 
gradiv na področju 
naravovarstva 

100 % 

Ažurirane informacije o 
potrjenih učbenikih v spletni 
aplikaciji Katalog potrjenih 
učbenikov 

Katalog potrjenih učbenikov je 
ažuriran 

100 % 

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

Po vsakem sklopu potrjenih 
učbenikov je bila objavljena 
novica na spletni in Facebook 
strani CPI 

100 % 

Aktivno sodelovanje na vsaj 
enem strokovnem dogodku – 
predstavitev novih učnih 
gradiv ter njihovega pomena za 
izobraževanje  

Predstavitev učbenika 
Skrivnosti animatorja na 
Kulturnem bazarju 2021; 
organizacija kotička za 
učbenike na MOS 2021 

100 % 

Skupaj % 100 % 
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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 

 

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

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

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Srečanja strokovnih delavcev šol in tekmovanja dijakov spodbujajo sodelovanje med šolami ter 
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 in modelov priprave in izvedbe tekmovanj. Dijaki se lahko primerjajo 
med seboj v obvladovanju različnih poklicnih spretnosti. 

Center RS za poklicno izobraževanje se je tudi v letu 2021 dejavno vključeval v priprave in izvedbo 
srečanj in tekmovanj. Višji svetovalci področij so sodelovali pri promociji tekmovanj in pripravi 
nalog, reviziji pravilnikov tekmovanj, v organizacijskih odborih, sodelujejo pa tudi posredno z 
informiranjem in strokovnim svetovanjem. V letu 2021 smo sodelovali z MIZŠ pri reviziji Pravilnika 
o sofinanciranju šolskih tekmovanj. Pripravili smo predlog prednostnih strokovnih področij za 
sofinanciranje. 

V letu 2021 je bila izvedba tekmovanj zaradi izvajanja protikoronskih ukrepov precej okrnjena. Od 
32 tekmovanj, ki se navadno izvajajo, jih je bilo izvedenih le 12. Tekmovanja so bila izvedena v 
minimalnem obsegu, vse spremljajoče aktivnosti in dejavnosti so bile odpovedane. Izvedena so 
bila tudi 3 predtekmovanja v sklopu SloveniaSkills. CPI je pri tem sodeloval kot (so)organizator 
oziroma (so)financer izvedbe tekmovanj. Sodelavci CPI so sodelovali kot člani ali vodje 
ocenjevalnih komisij. O izvedenih tekmovanjih smo pripravili poročilo. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izdelano poročilo o izvedbi 
tekmovanj 

Poročilo pripravljeno 100 % 

Skupaj % 100 % 

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 in realizacija v letu 2021: 

Razvoj sistema ali okvira ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI se je udejanjal 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 PSI z evropskim okvirom EQAVET 
ter sodelovanje pri razvoju skupnega nacionalnega okvira kakovosti VIZ in umeščanje specifik PSI 
v skupni nacionalni okvir kakovosti VIZ. 

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

Pripravili smo vsebinsko poročilo in načrt nadaljnje implementacije okvira EQAVET v nacionalni 
prostor ter usklajevanja razvoja nacionalnega okvira kakovosti z okvirom EQAVET na ravni sistema 
in na ravni izvajalcev. Pozornost smo v poročilu namenili tudi umeščanju praktičnega usposabljanja 
v podjetjih v nacionalni okvir kakovosti PSI. Ugotovitve poročila in odprta vprašanja so bila 
naslovljena v internih razpravah CPI ob različnih priložnostih. Dejavno smo se udeleževali srečanj 
mreže EQAVET, in sicer letnega srečanja in PLA (Peer learning Activity) Quality assurance in Centres 
of Vocational Excellence (COVE), ki ju je organiziral Sekretariat mreže EQAVET. Na letnem srečanju 
in na PLA smo imeli slovenski predstavniki predstavitev novonastalega priročnika European Peer 
Review Quality Areas and Criteria for VET providers, ki ga je NRP EQAVET v Sloveniji razvijala skupaj 
z NRP-ji iz Finske, Avstrije, Estonije in Hrvaške med letoma 2017 in 2021 prek projektov Erasmus+ 
za NRP-je EQAVET. Poleg teh dveh dogodkov je bila Slovenija pred, med in po predsedovanju 
Evropski uniji povabljena k udeležbi na sestankih usmerjevalnega odbora mreže EQAVET. V letu 
2021 se je slovenska predstavnica udeležila 3 sestankov usmerjevalnega odbora. Na dogodkih 
mreže EQAVET sta slovenski predstavnici sodelovali v diskusijah, predstavljali dobro slovensko 
prakso, na novo dobljena (spo)znanja pa širili v slovenski prostor in jih uporabljali pri nadaljnjem 
delu. 

O nadaljnjem razvoju nacionalnega okvira kakovosti PSI smo pripravili poglavja za dve poročili, ki 
jih je za evropsko ustanovo Cedefop pripravila NRP ReferNet. Eno izmed obeh poročil je bilo na 
evropsko pobudo zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji pripravljeno dodatno. 

Za namene refleksije in nadaljnjega načrtovanja ciljev NRP EQAVET smo poročali predstavnikom 
MIZŠ v mreži EQAVET. V ta namen smo organizirali 2 sestanka. 

Evalvirali smo v letu 2021 izvedene kolegialne presoje srednjih poklicnih in strokovnih šol ter 
njihove učinke. Na primeru dveh šol smo predstavili proces akcijskega načrtovanja na podlagi 
evalvacijskih ugotovitev. V ta namen sta bila na podlagi ugotovitev kolegialnih presoj kakovosti v 
sodelovanju z vodstvi in timi za kakovost dveh v letu 2021 presojanih šol pripravljena in na srečanju 
predstavljena dva primera samoevalvacijskih poročil z akcijskim načrtom. 

Z mrežo EPoS smo vzpostavili skupno delovno skupino, saj se je koordiniranje samoevalvacije EPoS 
v letu 2021 po dogovoru vodstva ŠC Velenje in CPI preneslo na CPI. V namen načrtovanja in analize 
samoevalvacijske kampanje, usposabljanj, priprave gradiv za sodelujoče šole in načrta dela v 
obdobju 2021–2023 se je delovna skupina EPoS sestajala na enournih spletnih mesečnih sestankih 
(skupno 11 sestankov), izvedla usposabljanje pred samoevalvacijsko kampanjo, samoevalvacijsko 
kampanjo za pribl. 30 šol ter usposabljanje po kampanji za namene interpretacije rezultatov in 
načrtovanja izboljšav. 

https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/european-peer-review-quality-areas-and-criteria-for-vet-providers/
https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/european-peer-review-quality-areas-and-criteria-for-vet-providers/
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Za namene usposabljanja drugih šol smo v delovni skupini EPoS pripravili primer 
samoevalvacijskega poročila z akcijskim načrtom na primeru ŠC Velenje. 

NRP EQAVET je svoje delo predstavila na različnih dogodkih, na primer letnem srečanju evropskih 
orodij. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Udeležba na 2 dogodkih mreže 
EQAVET 

Udeležba na 5 dogodkih mreže 
EQAVET 

250 % 

Pripravljeno vsebinsko 
poročilo z načrtom za nadaljnji 
razvoj 

Vsebinsko poročilo z načrtom 
za nadaljnji razvoj 

100 % 

Izvedeno 1 evalvacijsko 
srečanje 

Izvedeno 1 evalvacijsko 
srečanje 

100 % 

Razvito 1 gradivo za 
usposabljanje; 

2 usposabljanji za šole 

Realizirano 100 % 

1 srečanje s predstavniki mreže 
EPOS 

11 srečanj s predstavniki mreže 
EPoS 

100 % 

Pripravljeno poročilo   Pripravljeni 2 poročili o 
implementaciji okvira EQAVET 
v nacionalni sistem PSI za NRP 
ReferNet  

200 % 

Skupaj % 142 % 

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;  

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. 

 

* Do njene pripojitve ZRSŠ. 
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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: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in 
usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno 
načrtovanje in izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja 
izobraževanja 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Z usposabljanji smo podprli aktualne potrebe vodstev šol, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 
upoštevaje tudi razmere zaradi covida-19. 

Pripravili in na razpis programa KATIS MIZŠ za šolsko leto 2022/23 smo prijavili 5 programov 
usposabljanj. V letu 2021 smo izvedli 4 usposabljanja, potrjena v preteklem letu, in sicer Izdelek 
oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu, Seminar za izpit iz četrtega predmeta poklicne 
mature, Ocenjevanje izpita iz drugega predmeta poklicne mature in Preprečevanje zgodnjega 
opuščanja šolanja. 

V okviru mreže študijskih skupin smo načrtovali, organizirali in izvedli 21 usposabljanj za učitelje in 
druge strokovne delavce, namenjenih uvajanju novosti v stroki na posameznih strokovnih 
področjih, podpori pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa, izvajanju PUD, ocenjevanju 
in izobraževalnega procesa v pogojih covida-19. 

 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

5 razvitih novih programov 
usposabljanja 

Pripravljenih 5 programov 100 % 

5 izvedenih programov 
usposabljanja 

Izvedeni 4 programi 80 % 

20 izvedenih usposabljanj Izvedenih 21 srečanj 105 % 

Skupaj % 95 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

MIZŠ, zunanji predavatelji, zunanji strokovnjaki strokovnih področij, ravnatelji, učitelji in drugi 
strokovni delavci poklicnih in strokovnih šol. 
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14. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

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 in realizacija v letu 2021: 

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 smo skupaj pripravili analizo ključnih mednarodnih strokovnih in strateških 
dokumentov, ki predstavljajo razvojne usmeritve na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Vzpostavili in posodabljali smo 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: predstavitev SOK in predstavitev Registra SOK. Pripravili smo tudi zgibanko na temo indeks ESI. 

S skupnim sodelovanjem na promocijskih dogodkih smo spodbujali razširjanje in uporabo pobud 
EU na nacionalni ravni ter jih tako približali ključnim uporabnikom iz različnih ciljnih skupin. Skupaj 
smo se udeležili naslednjih 3 sejmov: Informativa 2021 (15.–16. 1. 2021), Moje delo Maribor 
(16. 9. 2021), Moje delo Ljubljana (21. 10. 2021). 

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. Začeli smo pogovore o možnostih 
sodelovanja z raziskovanim inštitutom BiBB v Nemčiji in opravili pogovore z nekaterimi tujimi 
organizacijami na temo organizacije študijskih obiskov v Sloveniji: NCFHE, Malta; NAVET, Bolgarija; 
GI, Nemčija. Predvidene študijske obiske smo morali zaradi neugodne epidemiološke situacije 
prestaviti na leto 2022. 

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 je v letu 2021 sodeloval v 14 projektih, financiranih iz sredstev Erasmus+. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Analiza ključnih mednarodnih 
strokovnih in strateških 
dokumentov na področju PIU; 

pripravljena 2 Info ZOOM-a 

Realizirano 100 % 

Udeležba na 2 sejmih; 

vzpostavitev in posodabljanje 
spletne podstrani z 
informacijami o EU strokovnih 
in strateških dokumentih na 
področju PIU 

Realizirano 100 % 

1 izveden diseminacijski 
dogodek 

Organiziran 14. 5. 2021 100 % 

8 oddanih projektov, v katerih Oddanih 13 projektov 163 % 
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CPI sodeluje kot partner 

Skupaj % 116 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; svetovalci projektne pisarne. 

 

 

  



 

104 
 

15. SKUPNE SLUŽBE 

 

FN CPI 2020, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja in 
MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture 

Skupne službe na CPI opravljajo naloge sprejemne in glavne pisarne, računovodstva, splošnih in 
kadrovskih zadev, stikov z javnostmi, informacijske podpore ter vzdrževanja stavbe in voznega 
parka. 

Služba za splošne in kadrovske zadeve je v letu 2021 nadaljevala koordinacijo ukrepov na 
področju obvladovanja epidemije covida-19 tako, da je poskrbela za zaščitno opremo in ukrepe 
med zaposlenimi. Zaposlenim smo v največji možni meri omogočili delo od doma s sprejetjem 
Pravilnika o delu na domu. Izvedene so bile volitve za predstavnika zaposlenih v Svet CPI. 
Opravljeni so bili postopki, vezani na redno delovno uspešnost zaposlenih in direktorja, poleg tega 
pa je v letu 2021 redno napredovalo 36 zaposlenih. 
Izvedeni so bili 2 postopka javnih naročil malih vrednosti za nakup računalniške opreme in 
promocijo poklicnega izobraževanja ter evidenčni postopki za nabavo različnega blaga in storitev. 
Pridobili smo certificiran sistem za ravnanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom ODOS. Na 
področju zaposlovanja je bilo izvedenih 16 razpisov prostih delovnih mest za višje svetovalce na 
različnih strokovnih področjih. Nekatere objave smo morali večkrat ponoviti, saj se še vedno 
srečujemo s pomanjkanjem ustreznega kadra v prijavnih postopkih. 
Glavna pisarna je prek celega leta opravljala redne naloge, skrbela za odnose z javnostmi ter 
zagotavljala pravočasne odgovore na novinarska vprašanja s področja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Prevzela je nalogo priprave avtorskih in podjemnih pogodb za zunanje izvajalce v 
okviru priprave poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter z 
njimi povezanih aktivnosti. Zaposleni so zaradi epidemioloških razmer večino dela opravljali od 
doma, zato so se temu primerno povečala administrativna dela in pomoč glavne pisarne 
zaposlenim. V glavni pisarni je potekalo tudi samotestiranje zaposlenih. 

Sprejemna pisarna je prek celotnega leta opravljala redne naloge administrative narave, skrbela 
za redno poslovanje, vključno z evidenco naročil, evidenco prisotnosti, evidenco bolniških staležev, 
evidenco potrdil, evidenco prejete in odhodne pošte, sprejemanje in posredovanje e-računov, 
operativno uporabo sistema za arhiviranje dokumentarnega gradiva. 

Računovodstvo je v letu 2021 opravljalo redne delovne naloge. Zagotavljalo je celoletno podporo 
kolektivu CPI na finančnem področju. 
Na področju IKT smo nadgradili požarni zid z novimi diski in hlajenjem. Zamenjali smo strežnik, ki 
se je pokvaril, in prestavili vse podatke na nov strežnik. Nato smo vzpostavili replikacijo, ki 
omogoča, da se v primeru izpada samodejno vzpostavi delujoče stanje v kratkem času. Prešli smo 
na nov program za vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva ODOS. Izvedena je bila tudi 
nabava 18 prenosnih računalnikov, ki služijo za delo od doma. Veliko pozornosti smo namenjali 
tudi dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih in izvedli več usposabljanj za delu v oblaku. 

Na področju vzdrževanja stavbe in voznega parka smo koordinirali redne periodične preglede ter 
izvajali redna vzdrževalna dela. Izvedli smo nakup novega službenega vozila znamke Golf 
SportsVan ter odprodajo starih in dotrajanih službenih vozil (Renault Megane in Opel Corsa). 
Zaradi epidemioloških razmer, ki so večino leta narekovale delo na daljavo, smo sejne sobe 
opremili z videokonferenčnimi sistemi, ki nam omogočajo učinkovitejšo izvedbo videokonferenc 
v večjih skupinah.  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Aleksandar Sladojević 
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5.1 Osnovne naloge CPI v letu 2021 

 

Št. naloge Naslov osnovne naloge Vir financiranja – PP ID 

16. Študijske skupine MIZŠ – 667610 25 

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

MIZŠ – 716910 20 

18. Nizkonakladni učbeniki MIZŠ – 483210 21 

19. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega 
programa za pridobitev izobrazbe med 
programe, ki so določeni kot ustrezni za 
delo v VIZ 

MIZŠ – 716910 22 

20. Razvoj nalog za oblikovanje tekmovanja iz 
kriptografije 

MIZŠ – 7169010 23 

21. Strokovna podpora procesu Posodobitev 
organizacije vodenja in upravljanja s 
podatki v inovativnih učnih okoljih 

MIZŠ – 7169010 24 
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16. ŠTUDIJSKE SKUPINE 

 

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

Dolgoročni cilj 3: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in 
usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno 
načrtovanje in izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja 
izobraževanja 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V okviru te naloge smo skrbeli za izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter se odzivali na njihove potrebe s pripravo 
ustreznih usposabljanj na različnih strokovnih področjih. 

Izpeljali smo 18 usposabljanj, od tega 5 na daljavo in enega kombinirano. Usposabljanja so bila 
namenjena predstavitvi novosti na strokovnih področjih, izvajanju drugega predmeta poklicne 
mature, organizaciji tekmovanj, organizaciji praktičnega pouka in PUD v razmerah covida-19, 
uporabi orodij za izobraževanje na daljavo in uvajanju digitalnih kompetenc v izobraževanje. 
Organizirana je bila tudi ena ekskurzija. 

Zaradi razmer nismo uspeli realizirati vseh načrtovanih usposabljanj. Skoraj vsa izvedena so bila 
izpeljana šele v drugi polovici leta. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izpeljanih 20 usposabljanj  Izpeljanih 18 usposabljanj 90 % 

Skupaj % 90 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

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 in realizacija v letu 2021: 

CPI sodeluje v razvojnih skupinah in na delovnih sestankih v prostoru EU, in sicer ECVET, EQAVET 
ipd. Predstavniki CPI so imenovani v EQF Advisory Group, EUROPASS Advisory Group, Governing 
board ETF in MSWG ESCO. 
V letu 2021 so bila zaradi epidemije covida-19 izvedena srečanja delovnih skupin večinoma na 
daljavo: 

− EQF Advisory Group: 23.–24. 2. 2021, 15.–16. 6. 2021, 27 –28. 10. 2021; 

− EUROPASS Advisory Group: 18.–19. 3. 2021, 17. 6. 2021, 16. 11. 2021; 

− EQF/EUROPASS AG Project Group on short descriptions of learning outcomes of 

qualifications: 13. 10. 2021, 7. 12. 2021; 

− EUROPASS AG project Group Learning opportunities in Europass: 8. 12. 2021; 

− MSWG ESCO: 10. 6. 2021, 29. 11. 2021 (Joint meetng with ESCO MAI). 

Training on the Qualifications Dataset Register (QDR) – connection information: 19. 11. 2021. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Sodelovanje na 10 sestankih, 

konferencah in seminarjih 

12 udeležb 120 % 

Skupaj % 120 % 

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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Na CPI izvajamo projekt razvoja novih učbenikov za strokovne module v programih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, ki imajo majhno število dijakov in za založnike niso komercialno 
zanimivi. Zagotavljamo tudi njihovo objavo v e-obliki v spletni knjižnici CPI. 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. 
Center koordinira nastajanje učbenikov, svetuje avtorskim timom in založnikom ter tudi dejavno 
vstopa v proces (urejanje, strokovni pregled), če je za zagotavljanje rezultatov to potrebno. 

Izdelali smo načrt za pripravo novih učbenikov v letu 2021 in izvedli razpis za izbiro založnikov. V 
celoti so bili sofinancirani 4 učbeniki (Meso in mesni izdelki, Grafično programiranje CNC-stroja, 
Prva pomoč za bolničarje-negovalce, Strežba), ki so bili tudi potrjeni na Strokovnem svetu RS za 
poklicno in strokovno izobraževanje. 

Sofinanciran je bil strokovni pregled učbenikov Žagarstvo in Turizem za sodobni čas, oba sta 
potrjena. Nastalo pa je tudi besedilo za učbenik Ekološke analize in monitoring 2, ki je strokovno 
in jezikovno pregledano ter pripravljeno za urejanje in potrditev. 

Učbenik Grafično programiranje CNC-stroja je bil v e-obliki objavljen v spletni knjižnici CPI. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

3 novi učbeniki  Pripravljeni 4 učbeniki 133 % 

Gradiva v e-obliki so objavljena 
v spletni knjižnici 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 117 % 

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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh ravneh 

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V skladu z Navodili o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno 
veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov je bilo predvideno, da 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. 

V letu 2021 nismo prejeli nobene pobude predlagateljev za uvrstitev študijskega programa za 
pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot ustrezni za delo v VIZ. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Odvisno od števila prispelih 
pobud 

Ni bilo pobud / 

Skupaj % / 

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 in realizacija v letu 2021: 

Naloga je bila namenjena razvoju strokovnih rešitev, spodbujanju razvojnih taborov, aktivnostim 
mentorjev za razvoj nalog, preizkusov dela z dijaki. 

V letu 2021 nismo prejeli nobene pobude za izvedbo tekmovanja iz kriptografije na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Podpora pri izvedbi 
tekmovanja 

Ni bilo pobud / 

Skupaj % / 

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 in realizacija v letu 2021: 

Naloga je bila namenjena poenotenju pedagoške terminologije v predpisih za boljše in enoznačno 
razumevanje posameznih pojmov, pregledu in standardizaciji šifrantov za označevanje predmetov, 
aktivnosti programov ter pripravi predlogov sprememb na področju vodenja dokumentacije, 
evidenc z vidika osebnih podatkov in nujnosti uporabe za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

V letu 2021 nismo dobili nobenega naročila za izvedbo svetovanja na tem področju. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Svetovanje Ni bilo izkazanih potreb po 
svetovanju 

/ 

Skupaj % / 

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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5.2 Posebne naloge CPI v letu 2021 

 

Št. naloge Naslov posebne naloge Vir financiranja – PP ID 

22. Predsedovanje Slovenije EU  MIZŠ – 716710 35 

23. NCP EQF 2018–2020 MIZŠ – 667610 + EK 32 

24. NCP EQF 2021–2024 MIZŠ – 667610 + EK 31 

25. Nacionalni register kvalifikacij SOK MIZŠ – 667610 + EK / 

26. Nacionalni center Europass MIZŠ – 667610 + EK 28 

27. EQAVET – NRP 2019–2020 MIZŠ – 667610 + EK 26 

28. EQAVET – NRP 2021–2023 MIZŠ – 667610 + EK 27 

29. Kulturni bazar MIZŠ – 716910  30 

30. Promocija poklicnega izobraževanja MIZŠ – 401910 36 

31. Tekmovanje EuroSkills MIZŠ – 667610 38 

32. Krožne šole MIZŠ – 29 

33. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in 
izobraževanju 

MIZŠ –  33 

34. Posodobitev sistema napredovanja 
strokovnih delavcev v VIZ v nazive 

MIZŠ – 716710 34 

35. Priprava instrumenta z naborom predlogov 
kompenzacijskih ukrepov za prioritizacijo s 
strani učiteljev in ravnateljev za strokovno 
in poklicno izobraževanje 

MIZŠ – 716710 128 
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22. PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU 21 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. 190137 Predsedovanje Svetu EU 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V letu 2021 je Slovenija predsedovala Svetu EU. Predstavniki CPI so sodelovali v delovnih skupinah 
MIZŠ za strokovno podporo za pripravo in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU v letu 2021. 

Sodelovanje v delovni skupini za pripravo nove agende za izobraževanje odraslih za naslednje 
obdobje. 

Sodelovanje v programskem odboru za DG VET, kjer je bil CPI zadolžen za: 

− strokovni prispevek na plenarnem delu: Digitalizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja 

– preobrazba učenja z delom; 

− koordinacijo in pripravo gradiva za sestanek (4 x background paper za delavnice); 

− komunikacijo z govorci, zbiranje in pregled predstavitev; 

− pripravo člankov in objave na socialnih omrežjih; 

− prevod zaključkov sestanka in objavo povzetkov na spletni strani CPI. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Aktivno sodelovanje v 
delovnih telesih 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

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 in realizacija v letu 2021: 

Projekt je bil podaljšan do 31. 3. 2021. 

V letu 2021 smo zaradi razmer, vezanih na covid-19, izvedli spletno strokovno delavnico z 
usposabljanjem za svetovalce na področju izobraževanja odraslih na temo uporabe koncepta učnih 
izidov v praksi z zunanjo predavateljico (11. 3. 2021). 

Pripravili smo video o uporabi platforme Europass. 

Udeležili smo se srečanja mrež predstavništva Evropske komisije in na njem predstavili aktivnosti 
točke NKT SOK-EOK. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedeni 2 delavnici Izvedena 1 strokovna 
delavnica 

50 % 

Pripravljen video o uporabi 
platforme Europass 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 75 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; 

Evropska komisija, Cedefop, MDDSZ, MIZŠ, medresorska delovna skupina SOK, NAKVIS, GZS, OZS, 
druge zbornice, združenja delodajalcev, grozdi, delodajalci, sindikati, SURS, izobraževalne 
ustanove, univerze, tuji strokovnjaki. 
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24. NCP EQF 2021–2023 

 

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 in realizacija v letu 2021: 

Kot NKT SOK-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.  

V letu 2021 smo pripravili dva skupna novičnika z mrežama Euroguidance in Europass ter izvedli 
štiri srečanja delovne skupine EG, Europass, EQF Slovenia. 

Oblikovali in natisnili smo zloženko nacionalnih koordinacijski točk na CPI. 

Izvedli smo nakup, oblikovanje in tisk promocijskega gradiva, materiala za sejme (pingvin) ter 
izvedbo videokonferenc (stena za ozadje). 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljena dva skupna 
novičnika Europass, EG in EQF 
Slovenia 

Realizirano 100 % 

Srečanja skupine EG, Europass, 
EQF NCP 

Izvedena 4 srečanja 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; 

MDDSZ, MIZŠ, NAKVIS, Evropska komisija, medresorska delovna skupina SOK. 
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25. NACIONALNI REGISTER KVALIFIKACIJ SOK 

 

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 in realizacija v letu 2021: 

NKT SOK-EOK je dolžna v skladu z ZSOK na nacionalni ravni zagotavljati objavo in vodenje registra 
kvalifikacij SOK, povezave s portalom EOK, ter zagotoviti, da se register hrani trajno. 

Register kvalifikacij SOK je digitalno orodje, namenjeno širši uporabi, in kot tako je seveda 
podvrženo stalnim procesom posodobitve. Nekatere posodobitve nam narekuje Evropska 
komisija, nekatere pa načrtujemo sami na podlagi novih digitalnih trendov. 

V letu 2021 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

- prehod iz QMS 1.0 v QMS 2.0; 

- priprava analize in tehničnih specifikacij uporabniškega in administratorskega prikaza na 

portalu SOK; 

- povezava Europass priloga k spričevalu s portalom SOK; 

- povezovanje nacionalnih sistemov z naborom izobraževalnih priložnosti v Evropi; 

- vzdrževanje aplikacije za izdajo individualnih prilog k spričevalu;  

- pilotiranje digitalno podpisanih potrdil za raven VET; 

- priprava analize in tehničnih specifikacij uvoza podatkov iz NRP. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Vzdrževanje in posodobitve 
registra kvalifikacij SOK 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; 

MDDSZ, MIZŠ, NAKVIS, Evropska komisija, računalniško podjetje. 
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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 in realizacija v letu 2021: 

Nacionalni center Europass koordinira in promovira razvoj in uporabo dokumentov Europass, ki so 
namenjeni lajšanju učnih in delovnih mobilnosti po Evropi: v tej luči se je kljub omejitvam izvajala 
intenzivna promocija: izvedenih je bilo še enkrat več dogodkov, kot smo jih načrtovali. Promocija 
je bila še zlasti intenzivna za funkcionalnosti, ki so prosto dostopne na spletu. 

Nacionalni center Europass je predstavitve za različne ciljne publike (mlade, iskalce zaposlitve, 
šolske svetovalce ter socialne partnerje) izvajal zlasti na daljavo (85 % predstavitev je bilo izvedenih 
na daljavo). V zvezi z informiranjem javnosti je pripravil tudi informativna in promocijska gradiva 
za karierne svetovalce (zloženko, e-novičnik, promocijska gradiva) ter nadalje utrjeval prisotnost v 
spletnih medijih (nacionalna spletna stran, novice na spletni strani CPI, Facebook).  

Dodatne naloge Nacionalnega centra Europass pa so bile povezane z izdajo dokumentov Europass, 
ki jih izdajajo pristojne ustanove (Europass priloga k spričevalu in potrdilo Europass mobilnost). 
Tudi te naloge so tekle nemoteno, izdaja potrdil Europass mobilnost se je povečala glede na 
leto 2020, ni pa se še vrnila na raven izpred omejitev, povezanih z epidemijo. Potrdila Europass 
priloga k spričevalu so se izvajala v primerljivem obsegu kot prejšnja leta. 

Nacionalni center Europass je podpora pristojnim ustanovam pri izdajanju potrdil Europass 
mobilnost. Nacionalni center je redno vzdrževal delovanje spletne aplikacije za izdajo potrdil in jo 
v manjših delih posodobil (pošiljanje obvestil o neaktivnih računih in poteklih dokumentih, 
priprava navodil za ustanove gostiteljice v angleščini, popravki terminologije in navodil, načina 
vnosa podatkov za ustanove pošiljateljice, obveznost predogleda pred izdajo). Ustanovam 
izdajateljicam so bile poslane mape za predajo dokumentov imetnikom potrdil ter informativno-
promocijsko gradivo, zagotovljena je bila tudi nenehna pomoč uporabnikom. 

Posebna naloga Nacionalnega centra Europass je tudi koordinacija izdaje dokumentov Europass 
priloga k spričevalu. Nacionalni center Europass je skrbel za nemoteno izdajo potrdil (podpora 
uporabnikom in skrb za nemoteno delovanje spletne aplikacije za izdajo potrdil), poleg tega pa je 
hkrati razvijal tudi novo aplikacijo, ki se bo začela uporabljati v šolskem letu 2021/2022.  

Ena od nalog Nacionalnega centra Europass je bila priprava novih predlog priloge k spričevalu za 
nove programe, popravki glede na spremembe pravilnika v izobraževalnih programih v teku in 
priprava letnega poročila o izdaji prilog k spričevalu na nacionalni ravni. Poročilo je bilo 
predstavljeno na sestanku Nacionalne delovne skupine za implementacijo pobude Europass 
(16. 12. 2021). Zaradi izrednih razmer in priprave nove spletne aplikacije niso bile izvedene 
predvidene delavnice za šole. 

Center sodeluje z deležniki na nacionalni in EU ravni. Na ravni EU sodeluje v mreži nacionalnih 
centrov (udeležba na srečanju in webinarjih, ki jih je sklicala Evropska komisija), veliko aktivnosti 
je potekalo tudi na ravni mednarodnih delovnih skupin: WG Strategy Group, WG Europass 
Mobility, WG Certificate Supplement, WG Digitally Signed Credentials, WG Promotion and 
Communnication).  

Na nacionalni ravni je bilo v letu 2021 posebej intenzivno sodelovanje z mrežama EU Euroguidance 
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in NCP EQF: redni delovni sestanki, skupno promocijsko gradivo, skupna organizacija ali izvedba 
javnih predstavitev. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Javne predstavitve (10); 

informativno-promocijsko 
gradivo (2); 

spletno informiranje (4): 
vzdrževanje in posodabljanje 
nacionalne spletne strani, 
Facebook profil, e-novičnik (2 
številki); prevodi in predlogi za 
optimizacijo portala EU 

Javne predstavitve (21); 

informativno-promocijsko 
gradivo (4);  

spletno informiranje: izvedeno 
vzdrževanje in posodabljanje 
nacionalne spletne strani: 
tehnične, oblikovne in 
vsebinske posodobitve; 
Facebook profila (148 objav); 
izdani 2 številki e-novičnika;  

pomoč uporabnikom (233) 

100 % 

Vzdrževanje in posodabljanje 
spletne aplikacije za izdajo 
potrdil;  

podpora in pošiljanje map 
uporabnikom 

 

Vzdrževanje in posodabljanje 
spletne aplikacije za izdajo 
potrdil: mesečno vzdrževanje, 
podpora skrbnikom, manjše 
izboljšave, dopolnjena 
navodila za uporabnike; 

podpora in pošiljanje map 
uporabnikom (1.084 izdanih 
potrdil/map), podpora 
uporabnikom (49) 

100 % 

Vzdrževanje in posodabljanje 
obstoječe spletne aplikacije ter 
izvedba 2. in 3. faze prenove 
spletne aplikacije za izdajo 
prilog k spričevalu; 

priprava delavnic za uporabo 
aplikacije za ustanove (2) 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 

Vzdrževanje in posodabljanje 
izvedeno; 

zaradi izrednih razmer 
predvidene delavnice za šole 
niso bile izvedene;  

podpora uporabnikom pri 
izdaji (161); 

priprava predloge prilog k 
spričevalu za izobraževalne 
programe z državljansko vzgojo 
ter priprava 29 novih prilog k 
spričevalu; 

letno poročilo pripravljeno; 

urejen seznam prilog k 
spričevalu za izdajo v letu 2021 

100 % 
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Sodelovanje pri pripravi 2. faze 
prenove portala EU ter 
popravkih novega portala EU 
(prevodi in dopolnitev); 

sodelovanje v mreži 
nacionalnih centrov Europass 
(2 letna sestanka, sodelovanje 
v 2 mednarodnih delovnih 
skupinah) 

 

Sodelovanje pri pripravi 2. faze 
prenove portala EU in 
popravkih novega portala EU: 
prevodi (7), predlogi 
dopolnitev (12) in predlogi 
popravkov prevodov (23), 
posredovanje težav 
uporabnikov (33); 

sodelovanje v mreži 
nacionalnih centrov Europass: 
1 sestanek, 12 webinarjev, 
sodelovanje v 5 mednarodnih 
delovnih skupinah 

100 % 

Letno srečanje nacionalne 
projektne skupine (1); 

udeležba na srečanjih drugih 
mrež EU/dogodkih socialnih 
partnerjev; 
izobraževanja/zaposlovanja (3) 

Letno srečanje nacionalne 
projektne skupine 
organizirano; 

udeležba na 3 srečanjih drugih 
mrež EU/dogodkih socialnih 
partnerjev; 

izobraževanja/zaposlovanja 

100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Špela Pogačnik Nose 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ, CMEPIUS, ZRSZ (Eures, Euroguidance), Europe Direct, predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji. 
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27. EQAVET NRP 2019–2021 

 

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

Dolgoročni cilj 1: Razvijati kakovostno, vključujoče in trgu dela prilagojeno 
poklicno in strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 1.1: Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V projektu smo z različnimi aktivnostmi razvijali in dopolnjevali posamezne segmente sistema 
ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI tako na nacionalni ravni kot na ravni  izvajalcev. 
Nacionalni okvir kakovosti PSI smo usklajevali z evropskim okvirom kakovosti EQAVET. 

 

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

Z namenom razvoja kakovosti na nacionalni ravni, predvsem pa poročanja na nacionalni ravni, smo 
se udeležili dveh študijskih obiskov, in sicer na Finskem in v Grčiji (zaradi situacije s pandemijo 
izvedena on-line). 

Izvajali smo usposabljanja za vodstva oziroma time za kakovost na izbranih srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah, in sicer z namenom implementacije okvirov EQAVET in nacionalnega okvira UZK 
v VIZ. V sodelovanju z nacionalnimi referenčnimi točkami v mreži EQAVET, in sicer Finsko, Estonijo 
in Hrvaško, smo nadaljevali razvoj evropskih kazalnikov kakovosti s poudarkom na specifikah 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nastal je nov priročnik za izvajanje evropske kolegialne 
presoje v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Nadaljevali smo 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) 
in ob tem metodologijo prilagajali slovenskemu okolju PSI. 

 

Spletno stran referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji smo sproti posodabljali z aktualnimi 
dogodki in vsebinami na področju UZK, poleg tega je bila spletna stran nadgrajena tako, da smo 
vsebine, ki so bile zanimive za mednarodno javnost, redno predstavljali tudi v angleškem jeziku. 
Sodelavcem, javnosti in drugim nacionalnim referenčnim točkam v mreži EQAVET smo ob različnih 
priložnostih predstavljali aktivnosti in dosežke projekta. 

 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Redno posodobljene vsebine 
na spletni strani in objavljene 
novice; 

izbrane vsebine spletne strani 
na voljo v angleškem jeziku 

Redno posodobljene vsebine 
na spletni strani in objavljene 
novice; 

izbrane vsebine spletne strani 
na voljo v angleškem jeziku 

100 % 

Izvedeno 1 usposabljanje Izvedeno 1 usposabljanje 100 % 

Pripravljen priročnik Področja 
in kazalniki poklicnega in 
strokovnega izobraževanja za 
kolegialno presojo 

Pripravljen priročnik Področja 
in kazalniki poklicnega in 
strokovnega izobraževanja za 
kolegialno presojo 

100 % 

Izvedena 1 kolegialna presoja 
na nacionalni ravni 

Izvedena 1 kolegialna presoja 
na nacionalni ravni 

100 % 

Udeležba na 1 študijskem  Udeležba na 2 študijskih  200 % 
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obisku v tujini obiskih v tujini (izvedba on-
line) 

Izvedeno testiranje 
metodologije pri 1 slovenskem 
izvajalcu PSI  

Izvedeno testiranje 
metodologije pri 4 slovenskih 
izvajalcih PSI 

100 % 

Skupaj % 117 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Saša Grašič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Majda Gartner; 

srednje poklicne in strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, mreža EQAVET, 
nacionalne institucije na področju VIZ in sodelavci CPI. 
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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 tako na nacionalni ravni kot 
na ravni in v podporo izvajalcem. 

Podpis pogodbe z Evropsko komisijo je bil šele v decembru 2021, zato se bodo aktivnosti začele v 
letu 2022. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati  

   

Skupaj  

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; 

srednje poklicne in strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, mreža EQAVET, 
nacionalne institucije 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: Izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na vseh nivojih  

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati poklicno in strokovno izobraževanje 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V okviru naloge smo v letu 2021 izvedli promocijo poklicnega izobraževanja prek kulturno-
umetnostne vzgoje na sejemskem dogodku. 

Pripravili smo program in gradivo za predstavitev učbenika SKRIVNOSTI ANIMATORJA na 
sejemskem dogodku Kulturni bazar. Dogodek je bil izveden 29. 6. 2021 v Cankarjevem domu. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedena predstavitev na 
sejemskem dogodku 

Predstavitev izvedena  100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

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 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 in realizacija v letu 2021 

V okviru naloge smo v letu 2021 nadaljevali aktivnosti, s katerimi smo omogočili, da so informacije 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o možnostih, ki jih tako izobraževanje ponuja, prišle 
do učencev in njihovih staršev. Zagotovili smo redno vzdrževanje in posodabljanje spletnega 
mesta www.mojaizbira.si. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Vzdrževanje in zagotavljanje 
strežniškega prostora za 
potrebe spletne strani 
mojaizbira.si 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

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. 

 

  

http://www.mojaizbira.si/
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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 in realizacija v letu 2021: 

V okviru te projektne naloge smo izpeljali podporne aktivnosti za udeležbo slovenske ekipe na 
tekmovanju Euroskills 2021, ki je bila v večjem delu financirana v okviru ESS projekta Promocija 
poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021. 

Tako smo 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 smo promocijo tekmovanj na digitalnih zaslonih na avtobusih, ustvarili smo promocijski 
video EuroSkills 2021 in gostili ekipo RTV Slovenija, ki je pripravila prispevek o tekmovanju 
EuroSkills 2021. V okviru naloge smo na tekmovanju EuroSkills 2021 gostili tudi VIP delegacijo in 
jo seznanili z vsemi aktivnostmi. 

Zaradi širjenja virusa covid-19 je bila izvedba tekmovanj omejena, a smo financirali nakup paketa 
tekmovalnega orodja za nastope na tekmovanjih v slikopleskarstvu in nakup tekmovalnega 
materiala za izvedbo predtekmovanj v mizarstvu, ki je bilo prestavljeno na januar 2022. V letu 2021 
sta bila že pripravljena tekmovalna naloga in načrt izvedbe tekmovanja. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Plačilo članarine v WorldSkills 
Europe 

Realizirano 100 % 

Promocija SloveniaSkills in 
EuroSkills 2020 na dogodkih in 
medijih 

Izvedene 3 promocijske 
aktivnosti na dogodkih in v 
medijih 

100 % 

Izvedba podpornih aktivnosti 
za izvedbo tekmovanj v 
poklicnih spretnostih v 
letu 2021 

Izvedeno predtekmovanje v 
mizarstvu in slikopleskarstvu* 

50 % 

Skupaj % 83 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

MIZŠ, MDDSZ, OZS, šole, vključene v tekmovanje SloveniaSkills in EuroSkills, podjetja. 

 

* Zaradi izrednih ukrepov v zvezi s covidom-19 je bilo predtekmovanje prestavljeno. Nakupljen je 
tekmovalni material in določene so bile tekmovalne naloge. 
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32. KROŽNE ŠOLE 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. POGODBA V LETU 2021 NI BILA PODPISANA 

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 naj bi bil na vključevanju mladih, da bodo lahko kot 
bodoči strokovnjaki in voditelji opolnomočeni nosilci trajnostnih sprememb na področju 
nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Predvideno je bilo, da bodo učenci in dijaki 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. Predvideno je bilo 
tudi usposabljanje za učitelje in ravnatelje v izbranih šolah. 

Predvideno je bilo, da se bo CPI v letu 2021 v izvajanje programa vključeval pri vzpostavitvi mreže 
krožnih šol ter pripravi in izvedbi programa Krožne šole. 

Naloga se v letu 2021 ni začela izvajati. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Rezultati niso bili določeni  / / 

Skupaj % / 

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. 

 

 

 
 

  



 

127 
 

33. PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

FN CPI 2021, PP MIZŠ št. POGODBA V LETU 2021 NI BILA PODPISANA 

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) naj bi bile določene po podpisu sporazuma 
MOP-MIZŠ. 

Pogodba z MOP ni bila podpisana, zato se naloga v letu 2021 ni začela izvajati. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Rezultati niso bili določeni  / / 

Skupaj % / 

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 in realizacija v letu 2021: 

Temeljni namen naloge je posodobitev meril in kriterijev napredovanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju v nazive. 

V letu 2021 smo sodelovali z MIZŠ, ACS in ZRSŠ pri pripravi predloga posodobljenih meril in 
kriterijev za dodatno strokovno delo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive. 
Opravljena je bila analiza Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev v VIZ z vidika vključenosti 
strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Postavljeni so bili stebri (področja) 
napredovanja strokovnih delavcev v nazive ter delno tudi merila in kriteriji napredovanja po 
stebrih. Dopolnjena so bila merila vrednotenja profesionalne rasti strokovnih delavcev ter 
opredeljeno dodatno strokovno delo, specifično za strokovne delavce v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. 

Naloga ni bila v celoti zaključena zaradi neusklajenosti realizacije naloge med partnerji, to je 
drugimi javnimi zavodi. Delo se bo nadaljevalo v letu 2022. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljen predlog 
posodobljenih meril in 
kriterijev za dodatno strokovno 
delo  

Predlog delno pripravljen 50 % 

Skupaj % 50 % 

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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35. PRIPRAVA INSTRUMENTA Z NABOROM PREDLOGOV KOMPENZACIJSKIH UKREPOV ZA 

PRIORITIZACIJO S STRANI UČITELJEV IN RAVNATELJEV ZA STROKOVNO IN POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE  

 

FN CPI 2021, MIZŠ – UKREP C3330-21-403000, PP št. 716910; raziskovalne in strokovne naloge za 
izobraževanje 

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Za potrebe nacionalne evalvacijske študije z delovnim naslovom Evalvacija izvedbe, vpliva in 
učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja z učnimi načrti predpisanih ciljev in standardov 
znanja ter socialno-čustvenega razvoja je bila CPI v februarju dodeljena dodatna naloga za izvedbo 
analize in pripravo predlogov ukrepov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Izpeljali smo jo v dobrih 2 mesecih. 

V ta namen smo pripravili instrument za zbiranje podatkov o primanjkljajih dijakov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, zbrali podatke na 28 strokovnih področjih in jih analizirali. Identificirali 
smo primanjkljaje na področju znanja in socialno-čustvenega razvoja ter pripravili predlog nabora 
kompenzacijskih ukrepov za odpravo ugotovljenih primanjkljajev. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Preliminarna analiza 
primanjkljajev dijakov in 
priprava predloga 
kompenzacijskih ukrepov za 
področje PSI 

Analiza opravljena 100 % 

Priprava predloga 
kompenzacijskih ukrepov za 
izvedbo pedagoškega procesa 
v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju 

Pripravljen predlog oziroma 
priporočila 

100 % 

Skupaj % 100 % 

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, MIZŠ. 
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5.3 Projekti, ki jih je CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov Evropskega socialnega sklada 

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

36. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj 

ESS-MDDSZ 

37. Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016–2021 ESS-MIZŠ 

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

ESS-MIZŠ 

39. Promocija poklicnega izobraževanja ESS-MIZŠ 

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

41. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–
2022 

ESS-MIZŠ (ZRSŠ) 
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36. 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 in realizacija v letu 2021: 

Namen projekta je strokovno evalvirati različna orodja, deležnike in postopke, ki se uporabljajo in 
delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ter jih implementirati v 
praksi, da bi se povečala kakovost sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih 
znanj za uspešno vključevanje na trg dela. 

V sklopu prve aktivnosti Evalvacija orodij, metodologij za vrednotenje neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela smo v letu 2021 nadaljevali strokovno 
evalvacijo orodij za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja. Poleg tega smo 
nadaljevali tudi aktivnosti spremljave certifikatnega sistema, nadaljevale so se aktivnosti, vezane 
na določitev kazalnikov zagotavljanja kakovosti sistema NPK. 

Nastali sta dve novi strokovni gradivi, in sicer: 

- Strokovna evalvacija orodij za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja – osebna 

zbirna mapa; 

- Študija utemeljenosti in uporabnosti poklicnega standarda kot standarda učnih izidov za 

kvalifikacije (izobrazba in NPK) in povezanosti kataloga standardov strokovnih znanj in 

spretnosti kot izpitnega kataloga s poklicnim standardom. 

V sklopu druge aktivnosti Implementacija orodij, metodologij, ki so podlaga za vrednotenje 
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela, smo v 
obravnavanem obdobju nadaljevali pripravo publikacij o kvalifikacijskih strukturah na izbranih 
strokovnih področjih. V letu 2021 smo pripravili skupno 12 publikacij, skupno je od začetka 
izvajanja operacije pripravljenih, oblikovanih in natisnjenih 21 publikacij. Vse publikacije so 
zainteresiranim deležnikom na voljo tudi v tiskani in elektronski obliki. V okviru aktivnosti smo za 
namen izpopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela organizirali 3 delavnice:  

- 12. 3. 2021 – delavnica z naslovom Primer dobre prakse; NPK Socialni oskrbovalec na domu; 

- 9. 9. 2021 – strokovno usposabljanje svetovalcev za razvoj in implementacijo NPK; 

- 12. 11. 2021 - delavnica z naslovom Usposabljanje kandidatov za svetovalce v postopku 

preverjanja in potrjevanja NPK. 

V sklopu tretje aktivnosti Izboljšanje prepoznavnosti sistema vrednotenja neformalno in 
priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela smo se v obravnavanem 
obdobju udeležili treh izobraževalnih in zaposlitvenih sejmov, in sicer: 

- virtualnega sejma Informativa 2021, ki je potekal v spletnem okolju 22. in 23. januarja 2021;  

- karierni sejem Moje delo, za podravsko regijo, ki je potekal v Mariboru 16. septembra 2021 in  

- vseslovenskega kariernega sejma Moje delo, ki je potekal v Ljubljani 21. oktobra 2021. 

Poleg navedenega smo v sklopu tretje aktivnosti operacije izvedli nakup promocijskega gradiva in 
dotisk publikacij po posameznih področjih NPK. 

Sklop tretje aktivnosti je predvideval tudi prenovo spletnega mesta www.npk.si, tj. ukinitev starega 
spletnega mesta in pripravo novega spletnega mesta za NPK. Prenova je bila izvedena. Spletno 
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mesto smo postavili na novi sodobni tehnologiji, izboljšali obstoječe tekste in hkrati pripravili tudi 
veliko novih vsebin (besedil, shem, animacij ipd.), s katerimi razumevanje in prepoznavnost 
sistema NPK še povečujemo pri kandidatih ali podjetjih, ki se prvič srečujejo s pojmom NPK. 
Spletna stran upošteva tudi vsa določila Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljena strokovna 
evalvacija osebne zbirne mape 
s priporočili za presojo dokazil 
ter gradivom za člane komisij v 
postopku preverjanja in 
potrjevanja NPK 

Pripravljena strokovna 
evalvacija osebne zbirne mape 
s priporočili za presojo dokazil 
ter gradivom za člane komisij v 
postopku preverjanja in 
potrjevanja NPK 

100 % 

Pripravljenih 5 kvalifikacijskih 
struktur po strokovnih 
področjih; 

izvedeni 2 usposabljanji 
strokovnih delavcev na 
področju vrednotenja 
neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj za uspešno 
vključevanje na trg dela 

Pripravljenih 12 kvalifikacijskih 
struktur po strokovnih 
področjih; 

izvedena 3 usposabljanja 
strokovnih delavcev na 
področju vrednotenja 
neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj za uspešno 
vključevanje na trg dela 

214 % 

Udeležba na 1 zaposlitvenem 
sejmu 

Udeležba na 3 zaposlitvenih 
sejmih 

300 % 

Skupaj % 205 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Daša Cvjetičanin/Polona Prosen Šprajc/Andreja Vuk, Vera Suhadolnik, Anja Krašna/Majda 
Gartner, Judita Zaveršnik, svetovalci Središča za razvoj kvalifikacij in Središča za mednarodno 
sodelovanje; 

MDDSZ, ministrstva, sindikati, zbornice, KOC. 
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37. PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 2016-2021 

 

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

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Predmet projekta, ki se je v letu 2021 zaključil, je bil razvoj in pilotna vpeljava dveh novih modelov 
srednjega poklicnega izobraževanja ter priprava potrebnih podlag za izvajanje obeh modelov. 

V letu 2021 smo prenovili 9 programov SPI na način, da je omogočeno njihovo izvajanje tudi v 
vajeniški obliki (Cvetličar, Gospodar na podeželju, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, 
Inštalater strojnih inštalacij, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Geostrojnik rudar, Metalurg, 
Izdelovalec oblačil, Polagalec talnih oblog). Dopolnili smo splošni in posebni del programov ter za 
vsakega od njih kot novo sestavino pripravili katalog praktičnega usposabljanja (KPU).  

Na podlagi izkušenj pri pripravi KPU in opravljene analize smo nadgradili metodologijo za njihovo 
pripravo. 

V okviru vajeniškega modela smo v sodelovanju z zbornicama v podporo mentorjem razvili tudi 
4 nove krajše programe za nadaljnje usposabljanje mentorjev, in sicer Kako dijake in vajence 
pripraviti na vmesni preizkus?; Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu; Priprava načrta 
izvajanja vajeništva in Učinkovit mentorski proces. 

Za šole, ki izvajajo programe srednjega poklicnega izobraževanja, vključno z vajeniško obliko 
izobraževanja, smo pripravili publikacijo Priporočila za pripravo izvedbenega kurikula v srednjem 
poklicnem izobraževanju. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, in torej tudi v 
vajeništvu, izhaja iz kompetenčno zasnovanih strokovnih modulov. Predvsem v vajeništvu je 
sodelovanje mentorja pri preverjanju in ocenjevanju znanja ključno. Na teh predpostavkah smo 
pripravili gradivo z usmeritvami za preverjanje in ocenjevanje znanja v šoli in podjetjih. 

Pripravili smo tudi publikacijo Priporočila za načrtovanje in izvedbo zaključnega izpita iz izdelka 
oziroma storitve in zagovora v vajeniški obliki izobraževanja srednjega poklicnega izobraževanja. 

Razvili smo model izvajanja vajeniške oblike ter pripravili Smernice za izvajanje vajeniške oblike 
izobraževanja za delodajalce in Predstavitev vajeniške oblike izobraževanja za mladostnike in 
starše. Pripravili smo tudi publikacijo Specifike učenja v podjetjih, ki podpira načrtovanje in 
izvajanje praktičnega izobraževanja v podjetjih. 

Skladno z načrtom spremljave poskusa smo pripravili tretje vmesno in končno poročilo o izvajanju 
vajeništva. 

Nadgradili smo Centralni register učnih mest (CRUM), ki je dosegljiv na spletnih straneh CPI tako, 
da združuje podatke o razpoložljivih učnih mestih za PUD in vajeništvo, ki so na voljo s strani GZS, 
OZS in TZS. 

V gradivu Skupaj razvijamo potenciale vsakega dijaka, ki je pripravljen v tiskani in elektronski obliki, 
je predstavljen razviti model individualizacije. V gradivu so poleg modela in priporočil za njegovo 
izvajanje prikazani praktični primeri udejanjanja modela in mnogi pripomočki, ki so šolam lahko v 
pomoč pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa. Poleg omenjenega temeljnega gradiva 
smo pripravili tudi pregled teoretičnih podlag za uvajanje individualizacije, ki so zbrane v gradivu 
ABC individualizacije. Za lažje uvajanje individualizacije v šolsko prakso smo pripravili didaktično 
miselno igro TI+MIND. 

Gradiva, ki podpirajo model individualizacije, se interaktivno prepletajo s spletno vsebino, 
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Individualizacija | CPI, ki je podstran spletne strani CPI. Z njo smo zagotovili trajno dostopnost 
razvitih gradiv in možnost njihovega nadgrajevanja. 

Pripravili smo evalvacijsko poročilo o preizkušanju razvitega modela individualizacije na 5 izbranih 
šolah. 

Ob zaključku projekta smo organizirali in izvedli spletno mednarodno zaključno konferenco, na 
kateri smo predstavili rezultate celotnega projekta ter pripravljena gradiva za oba razvita modela, 
vajeništvo in individualizacija. Plenarni predavanji in okrogla miza so bili usmerjeni v razmislek, 
kako in pod kakšnimi pogoji nadaljevati izvajanje poklicnega izobraževanja in vajeništva. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Prenovljeni 3 izobraževalni 
programi srednjega poklicnega 
izobraževanja 

Prenovljenih 9 programov 300 % 

Dopolnjena metodologija za 
pripravo  katalogov 
praktičnega usposabljanja 

Realizirano 100 % 

Izdelana priporočila za 
izvedbeni kurikul 

Priporočila pripravljena 100 % 

Oblikovana 2 dodatna 
programa usposabljanja za 
mentorje 

Pripravljeni 4 programi 200 % 

Smernice za delo podpornih in 
svetovalnih služb 

Realizirano 100 % 

Izdelan priročnik za prvi model Realizirano 100 % 

Izvedena 3 usposabljanja 
šolskih razvojnih timov v okviru 
drugega modela 

Izvedenih 7 usposabljanj 233 % 

Izvedeno pilotiranje razvojnih 
rešitev na 3 šolah v okviru 
drugega modela 

Realizirano 100 % 

Pripravljenih 6 primerov šol Realizirano 100 % 

Nadgrajena spletna stran Realizirano 100 % 

Izdelano in objavljeno poročilo 
končne evalvacije 

Realizirano 100 % 

Pripravljen priročnik za 
načrtovanje in izvajanje 
individualizacije 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 136 % 

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. 

 

  

https://cpi.si/individualizacija/
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38. 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 2017–
2022 

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

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Predmet projekta je razvoj modela poklicnega izobraževanja, ki dopolnjuje tako dosedanji sistem 
poklicnega in strokovnega izobraževanja kot formalne in neformalne oblike nadaljnjega poklicnega 
usposabljanja. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so predmet razvojnega dela, so 
nadaljevanje in nadgradnja že uveljavljenih oblik nadaljnjega usposabljanja zaposlenih za potrebe 
podjetij in konkretnih delovnih mest, zapolnjujejo pa tudi vrzel v ponudbi usposabljanja za delavce, 
zaposlene v manjših podjetjih. 

V letu 2021 smo obravnavali prispele pobude za pripravo novih programov. Na podlagi sprejetih 
odločitev smo pripravljali programe in usmerjali delovne skupine ter jim nudili metodološko 
podporo. Pripravili smo 7 programov za izpopolnjevanje, in sicer 3 na višješolski in 4 na 
srednješolski ravni. Vsi so bili sprejeti na SSPSI: 

Pripravljeni novi študijski programi za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega 
izobraževanja:  

- Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za digitalni marketing (april); 

- Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za socialno ekonomijo (december); 

- Projektant/Projektantka spravila lesa z gozdarskimi žičnicami (december). 

Pripravljeni programi za izpopolnjevanje na področju srednjega poklicnega in srednjega 
strokovnega izobraževanja: 

- Bolničar - negovalec spremljevalec/bolničarka - negovalka spremljevalka; 

- Nohtni stilist/nohtna stilistka; 

- Oblikovalec/oblikovalka za 3D tisk; 

- Razvijalec/razvijalka interneta stvari. 

V okviru aktivnosti Promocija nove oblike izobraževanja smo redno posodabljali spletno stran 
www.pinpiu.si v skladu z razvojem projekta, objavljali novičke na spletni strani cpi.si in Facebook 
strani CPI o sprejetih programih.  Izvedli smo 2 javni spletni predstavitvi, eno za srednješolsko raven 
programov in eno za višješolsko raven programov, na kateri smo povabili predstavnike poklicnih in 
strokovnih šole in delodajalce. Poleg tega smo izvedli 3 priložnostne predstavitve programov na 
dogodkih drugih organizatorjev, in sicer na dveh dogodkih Skupnosti višjih strokovnih šol (v Novem 
mestu in Mariboru) in na okrogli mizi Se lahko bolnik z medicinsko predpisano dieto (MPD) v 
Sloveniji sploh kje varno prehranjuje? Izvedli smo 4 individualne predstavitve za zainteresirane 
skupine ali posameznike. 

Pripravili smo poročilo o evalvaciji metodologije priprave programov, ki izhaja iz mnenj delovnih 
skupin, ki so sodelovale pri pripravi programov. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

6 novih programov 
usposabljanja in 
izpopolnjevanja  

7 novih programov 
izpopolnjevanja 

117 % 
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2 predstavitvi novih 
programov 

Realizirano 100 % 

Izdelano evalvacijsko poročilo Poročilo pripravljeno 100 % 

Skupaj % 106 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

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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39. 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 in realizacija v letu 2021: 

Evropska komisija je tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills prepoznala kot enega od 
pomembnih instrumentov za večanje privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zaradi 
povečanja ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja se je v krovno organizacijo WorldSkills 
Europe kot aktivna članica vključila tudi Slovenija. V letu 2021 smo ostali še naprej aktivni člani te 
organizacije za promocijo poklicev in se udeleževali organiziranih srečanj. 
V okviru projekta smo na sejmu Informativa januarja 2021 izvedli promocijo spletne strani 
mojaizbira.si ter tekmovanj SloveniaSkills in EuroSkills. 

Junija 2021 smo se udeležili virtualne generalne skupščine WorldSkills Europe, kjer so potekale 
volitve za nove člane odbora WS Europe in načrtovanje tekmovanja EuroSkills 2021. V prvi polovici 
leta so potekale intenzivne priprave slovenske ekipe za EuroSkills 2021, ki so vključevale skupne 
sestanke za sodnike, mentorje in tekmovalce EuroSkills 2021, obvezni trening za nacionalne 
sodnike EuroSkills in obiskovanje priprave tekmovalcev med pripravami na lokacijah priprav. 

Od 19. do 27. 9. 2021 smo se s celotno ekipo uspešno udeležili tekmovanja EuroSkills 2021, kjer je 
nastopilo 11 tekmovalcev v 9 panogah. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedba promocijskih 
aktivnosti tekmovanj v 
poklicnih spretnostih 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Sara Gošnak; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, OZS, šole, vključene v SloveniaSkills in EuroSkills, podjetja, osnovne šole. 
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40. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2021–2023 

 

Navezava na pogodbo št. C3330-21-90300 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 in realizacija v letu 2021: 

Namen naloge je prispevati k večji privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja prek promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, 
oglaševanja in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Pomembno je 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 smo izvedli predtekmovanja za 3 panoge, ki sodelujejo na nacionalnem tekmovanju 
SloveniaSkills, in sicer v cvetličarstvu, kamnoseštvu in aranžerstvu. Predtekmovanj se je udeležilo 
kar 55 mladih strokovnjakov, 24 izmed njih pa si je prislužilo vstopnico na tekmovanje 
SloveniaSkills 2022. 

Od 15. do 19. 9. 2021 je v okviru Mednarodnega obrtnega sejma potekala Ulica obrti v izvedbi 
OZS. Ulica obrti je bila organizirana po načelu »vse na enem mestu«, kjer so lahko osnovnošolci 
hkrati videli demonstracijo posameznih poklicev in vključitev dijakov v proces praktičnega 
usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih šol in spoznali strokovno podporo obrtno-
zborničnega sistema. 

Oktobra 2021 so se že začele izvajati tudi aktivnosti za izvedbo obiskov mladih v obrtniških 
delavnicah (organizira OZS) in slovenskih podjetjih (organizira GZS). Zaradi poslabšanja stanja s 
širjenjem virusa covid-19 ter pogostega odrejanja karanten na šolah in podjetjih je bila izvedba 
obiskov otežena. Zato smo z aneksom k pogodbi podaljšali izvedbo obiskov do 30. 4. 2022. 

Od septembra je uspešno potekala priprava priročnika za spoznavanje poklicev prihodnosti v 
izvedbi Centra arhitekture Slovenije, ki bo podlaga za izvajanje delavnic za spoznavanje poklicev 
prihodnosti na osnovnih šolah v letu 2022. 

Novembra smo začeli nadgradnjo spletne strani www.mojaizbira.si na podlagi Zakona o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Zunanji izvajalec je opravil natančno analizo 
spletne strani, nato smo na podlagi povpraševanj izbrali izvajalca, ki bo spletno stran na podlagi 
izdane analize programsko prilagodil uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedena predtekmovanja 
SloveniaSkills v 3 panogah 
(aranžerstvo, cvetličarstvo, 
kamnoseštvo) 

Realizirano 100 % 

Izvedba promocijskih 
aktivnosti – video material 

Ustvarjen 1 video 100 % 

 Skupaj % 100 %  
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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. 

 
  



 

140 
 

41. KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA 

INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU 2016–2022 

 

Pogodbo št. C3330-16-269231 med MIZŠ in ZRSŠ in konzorcijsko pogodbo med CPI in ZRSŠ št. 1 
o sofinanciranju projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022 

Dolgoročni cilj 3: Zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in 
usposabljanja 

Kratkoročni cilj 3.1: Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno 
načrtovanje in izvajanje procesa poučevanja in zaključevanja 
izobraževanja 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

V okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega VIZ 
v obdobju 2018–2022, ki predstavlja nadaljevanje projekta iz obdobja 2016–2018, smo nadaljevali 
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. Prek 
usposabljanj smo razširjali modele dobrih učnih praks, razvitih v obdobju 2007–2013, v večje 
število vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

V letu 2021 smo pripravili vsebino ter organizirali oziroma izvedli usposabljanja učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev srednjih poklicnih in strokovnih šol na različnih tematskih področjih. Izvedli 
smo 33 enodnevnih usposabljanj za učitelje in druge strokovne delavce šol. Usposabljanja so bila 
namenjena nadgradnji strokovnih znanj izobraževalcev, kakovostnemu ocenjevanju znanja in 
zaključevanju izobraževanja, praktičnemu usposabljanju z delom, pripravi izobraževalnih videov, 
pristopom in uporabi orodij za izobraževanje na daljavo. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Izvedena usposabljanja na 
6 tematskih področjih 

Usposabljanja izvedena 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

ZRSŠ, ŠR, ACS, CMEPIUS, zunanji predavatelji, učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol, 
predavatelji višjih strokovnih šol. 
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5.4 Projekti, ki jih je CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov Erasmus+ 

 

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

42. ECOFAR Erasmus+ (KA3) 

43. IMPROVET Erasmus+ (KA3) 

44. WellTo Erasmus+ (KA3) 

45. STAIRS Erasmus+ (KA3) 

46. YIT Erasmus+ (KA2) 

47. Talentjourney  Erasmus+ (KA2-SSA) 

48. Digital VET 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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42. 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 in realizacija v letu 2021: 

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

Projekt, ki bi se po prvotnem planu moral zaključiti 30. 9. 2020, se je zaradi epidemioloških razmer 
podaljšal do 31. 3. 2021. V letu 2021 smo tako izvedli vse preostale aktivnosti, predvidene v 
projektu, in sicer:  

- skupni učni načrt za pridobivanje vodstvenih in podjetniških veščin za mlade ekokmetovalce; 
- diseminacija projektnih rezultatov zainteresiranim ciljnim skupinam prek izvedbe manjše 

promocijske kampanje na družbenih omrežjih (v ta namen je bil pripravljen tudi promocijski 
video na temo ekološkega kmetovanja). 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Priprava skupnega učnega 
načrta za pridobivanje 
vodstvenih in podjetniških 
veščin za mlade 
ekokmetovalce 

Pripravljen skupni učni načrt za 
pridobivanje vodstvenih in 
podjetniških veščin za mlade 
ekokmetovalce 

100 % 

Diseminacija in izkoriščanje 
rezultatov projekta 

Izvedena diseminacija na 
različnih dogodkih in 
družbenih omrežjih 

100 % 

Skupaj % 100 % 

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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43. IMPROVET 

 

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

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

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Pilotni poskus razvoja skupne kvalifikacije (angl. Joint Gualification) (Slovenija in Hrvaška) na 
področju strojništva za izobraževalni program strojni tehnik, z namenom omogočiti boljšo 
mobilnost med državama z oblikovanjem primerljivih učnih enot. V prvi fazi projekta smo 
primerjali kvalifikacijski ogrodji med državama in anketirali podjetja, s čimer smo pridobili podatke 
o ključnih področjih dela strojnega tehnika, ki smo jih nato primerjali z obstoječima kvalifikacijama 
za strojnega tehnika v Sloveniji in na Hrvaškem. V naslednji fazi so bile oblikovane smernice za 
razvoj skupnih kvalifikacij kot pogoj za razvoj profila kvalifikacije. Zaključna faza predvideva 
sodelovanje pri oblikovanju skupnega učnega načrta za 4 module (strojni vid, aditivne tehnike, 
poslovno komuniciranje, CAM-programiranje CNC-stroja). 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Oblikovanje »profila 
kvalifikacije« s skupnimi, 
primerljivimi učnimi enotami 
na podlagi intervjujev z 
delodajalci 

Izdelan profil kvalifikacije s 
skupnimi učnimi enotami 

100 % 

Finančno in vsebinsko 
poročanje 

Izdelano zaključno poročilo 100 % 

Skupaj % 100 % 

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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44. WellTo 

 

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

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

Kratkoročni cilj 1.2: Razvijati transparentno kvalifikacijsko strukturo 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Cilj projekta Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills Development – WellTo je 
razviti skupni izobraževalni program (angl. 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. 

Razvit je bil skupni izobraževalni program s 5 moduli, za katere so bili pripravljeni učni izidi in merila 
za ocenjevanje. Šole iz vsake sodelujoče države so na podlagi skupnega izobraževalnega programa 
pripravile lastno rešitev vključevanja dogovorjenih modulov v izobraževanje. Na ŠC Velenje so 
skupne module vključili kot odprti kurikul v program Gastronomija in turizem. 

Za implementacijo razvitega skupnega izobraževalnega programa je bil pripravljen priročnik za 
koordinatorje praktičnega usposabljanja in mobilnosti. Sodelujoči v mobilnosti lahko uporabljajo 
spletno platformo WellTo (https://ewtp.itpio.eu/). 2., 9. in 16. marca 2021 smo prek platforme 
Zoom izvedli usposabljanje za koordinatorje praktičnega usposabljanja in mobilnosti. 

Na ŠC Velenje so 23. junija 2021 izvedli virtualno mobilnost, v katero se je vključilo 9 študentov 
višje strokovne šole in v sklopu katere so delodajalci predstavili možnosti praktičnega 
usposabljanja na področju velneškega turizma. Virtualno mobilnost so izvedli tudi v Latviji in na 
Slovaškem, v Bolgariji pa so jo izvedli v hotelu. 

Zaključna konferenca je bila izvedena prek Zooma 29. junija 2021 in na njej smo sodelovali s 
predstavitvijo akreditacijske strategije, priročnika za zagotavljanje kakovosti in oceno uporabnosti 
projektnih rezultatov. Zaključni sestanek projektnih partnerjev je bil 30. junij 2021 prek Zooma. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Zaključna konferenca  Sodelovanje na zaključni 
konferenci, ki je bila izvedena 
29. junija 2021 

100 % 

Izvedba (virtualne) 
mednarodne mobilnost 
dijakov in študentov 

Virtualna mobilnost študentov 
višje strokovne šole izvedena 

100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

  

https://ewtp.itpio.eu/
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Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Andreja Vuk; 

Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah (ITPIO, Bolgarija), Poklicna srednja 
šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG, Bolgarija), Al Maks, d. o. o. (Bolgarija), Nacionalna 
agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET, Bolgarija); Savinjsko-šaleška 
gospodarska zbornica (SŠGZ, Slovenija), Šolski center Velenje (ŠCV, Slovenija); Nacionalni center za 
izobraževanje (VISC, Latvija), Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK, Latvija), Tehnološka in 
turistična tehnična šola Kuldiga (KTTT, Latvija); Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV, 
Slovaška), Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHR, Slovaška), Hotelska akademija Ludovita 
Winterja (HALW, Slovaška); Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in usposabljanje (BIBB, 
Nemčija). 
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45. STAIRS 

 

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

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Namen projekta Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote 
Inclusive Education (STAIRS) je podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim deležnikom pri 
soočanju z izzivi socialne inkluzije v izobraževanju in usposabljanju. V Sloveniji se pri obravnavi 
socialne vključenosti oziroma pri zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti osredotočamo na 
dve ciljni skupini, in sicer na učence/dijake z nizkim socialno ekonomskim statusom in dijake s 
posebnimi potrebami v poklicnem izobraževanju. 

Aktivnosti projekta so razdeljene na analizo primerov dobrih praks, pripravo na študijske obiske, 
izvedbo študijskih obiskov, pripravo prilagoditvenih načrtov (priporočil za uporabo dobrih praks v 
nacionalnem prostoru in evropskem prostoru) in diseminacijo. 

V začetku leta 2021 smo udeleženci študijskih obiskov na Irskem in Portugalskem začeli analizo 
predstavljenih dobrih praks z namenom oblikovanja predlogov za slovenski izobraževalni prostor. 
V juniju 2021 smo pripravili Nacionalni prilagoditveni načrt (NAP), katerega cilj je spodbuditi 
strokovno razpravo o okrepitvi prizadevanj za socialno vključenost izbranih ranljivih skupin. 

Kot del nacionalnega načrta so nastala tudi preliminarna priporočila za uporabo dobrih praks v 
evropskem prostoru. 

V septembru je v Ljubljani potekalo 5. partnersko srečanje, na katerem smo pregledali realizirane 
naloge in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih. V partnerstvu se je dokončno potrdilo, da se 
projekt zaradi epidemije covida-19 podaljšuje za obdobje 5 mesecev. 

V septembru 2021 smo se udeležili 1. strokovne razprave (diseminacijski forum) o možnostih 
uresničevanja NAP v naši državi, v novembru 2021 pa smo izvedli še 2. strokovno razpravo 
(diseminacijski forum), ki je potekala na daljavo. 

V oktobru 2021 smo začeli pripravo spletnega izobraževanja – STAIRS MOOC. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljen nacionalni 
prilagoditveni plan 

Dokument pripravljen 100 % 

Pripravljeni predlogi za 
evropski prilagoditveni plan 

Pripravljena preliminarna 
priporočila 

100 % 

Udeležba na 2 forumih 

  

Izvedeni 2 strokovni razpravi  100 % 

Sodelovanje pri pripravi MOOC 
in BLENDED LEARNING 

Pripravljen modul 5 (VET&ESL) 
za MOOC 

100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Bauman 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Barbara Bauman, Jure Šuligoj, Alenka Turičnik;  

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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46. YIT 

 

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

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

Kratkoročni cilj 2.4: Razvoj celostnega pristopa k vseživljenjski karierni orientaciji na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Cilj projekta Mladi na prehodu (Youth in transition towards vocational maturity) je podpreti 
svetovalce pri njihovem delu zagotavljanja podpore mladim, ki niso aktivni niti v izobraževanju niti 
delovno (NEET), s ciljem njihove vključitve v poklicno in strokovno izobraževanje ali njihovega 
vstopa na trg dela. 

V projektu je bilo razvito spletno orodje za spremljanje poklicne zrelosti. Orodje je bilo pilotirano, 
vse ugotovitve smo strnili v poročilo o pilotiranju orodja. 

Oblikovali smo referenčni okvir in kompetenčni profil »skavta«. Skozi druge rezultate projekta smo 
ga umestili v nacionalni kontekst. 

Pripravili in prijavili smo program usposabljanja v KATIS in sodelovali pri pripravi programa za 
srečanja mentorjev PUM-O v Sloveniji. Sodelovali smo pri razvoju skupne metodologije za 
spremljanje mladih na prehodu, na podlagi katere so mentorji PUM-O začeli spremljati mlade, 
vključene v program PUM-O. Pripravili smo model spremljanja mladih na prehodu. 

V letu 2021 je bil pripravljen tudi sklop priporočil v podporo razvoju koncepta poklicne zrelosti: 
poklicna zrelost na prehodu, poklicna zrelost in karierna orientacija, poklicna zrelost in 
kompetence svetovalca, poklicna zrelost in medsektorski timi, spremljanje poklicne zrelosti. 

Organizirana sta bila 2 multiplikacijska dogodka, 11. 2. 2021 predvsem za svetovalne delavce na 
temo poklicne zrelosti in 8. 3. 2021 za predstavnike insitutcij na temo medsektorskega 
sodelovanja. 3.–4. marca 2021 je bil zaključni spletni sestanek partnerjev projekta. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Priprava priporočil 
odločevalcem na nižjih ravneh 

Pripravljen je bil sklop 
priporočil 

100 % 

Organizacija in izvedba 
multiplikacijskega dogodka 

Organizirana sta bila 2 
dogodka.  

100 % 

Skupaj % 100 % 

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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47. Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence 

 

Pogodba št. 6098-3/2019 med CPI in Šolski center Nova Gorica 

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Namen projekta Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence je bil vzpostavitev centrov 
odličnosti na področju poklicnega izobraževanja z osredotočenostjo na IOT (angl. Internet of 
Things) ter iskanje rešitev, ki so usmerjene k uporabnikom in zagotavljajo načela zelenega 
gospodarstva. 

Na podlagi izdelanih modulov s področja IOT smo v sodelovanju z drugimi partnerji pripravili 
program usposabljanja ter izvedli projektna usposabljanja na področju virtualne in navidezne 
resničnosti, kibernetske varnosti, robotskega inženiringa, razvojnega procesa in upravljanja 
podatkov. 

Projekt se je v letu 2021 zaključil. Splošna ugotovitev ob koncu projekta je, da smo s projektom 
Talentjourney vzpostavili osnovo za ustvarjanje izobraževalne paradigme v odprtem in 
inovativnem ekosistemu mreženja in deljenja med socialnimi partnerji, kjer bo lahko vsak 
posameznik odkrival svoje potenciale ter jih razvijal do odličnosti znanja in osebnega zadovoljstva. 

Pričakovani rezultat Uresničeni rezultati % realizacije 

Izdelan joint curricula s petimi 
moduli s področja IOT 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

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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48. DigitalVET 

 

Pogodba št. 2019-1-PL01-KA202-065064 med CPI in Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w 
Lodzi 

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

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

Opis naloge in realizacija v letu 2021: 

Namen projekta Digital teaching in VET system (DigitalVet) je izboljšati učinek poučevanja v 
poklicnem izobraževanju z uporabo digitalnih tehnologij in z doseganjem poglobljene učne 
izkušnje. 

Pripravili smo didaktično predlogo za načrtovanje modulov, ki bodo osnova za usposabljanje. 
Zapisali smo kompetence, ključne kompetence, usmerjevalne cilje in učne cilje za tri module – 
načrtovanje digitalno podprtega poučevanja, izvajanje digitalno podprtega poučevanja in 
evalvacija digitalnega poučevanja. 

V pripravi so učna gradiva za pripravljene module in program usposabljanja. 

Zaradi zamenjave poljskega vodje projekta smo z nekaterimi predvidenimi aktivnostmi v 
zaostanku. 

Pričakovani rezultat Uresničeni rezultati % realizacije 

Pripravljene zasnove učnih 
modelov na podlagi virtualne 
(VR) in obogatene resničnosti 
(AR) 

Učni modeli pripravljeni 100 % 

Skupaj % 100 % 

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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49. WELLNESS AND SPA TOURISM SECTORAL SKILLS – WESKILL 

 

Pogodba št. 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA med CPI in Institute for Training of Personnel 
in International Organizations (ITPIO), Bulgaria 

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 in realizacija v letu 2021: 

Projekt WeSkill je odgovor na potrebe po nadaljnjem razvoju velneškega turizma in raznolike 
velneške ponudbe, kar vključuje tudi ustrezno usposabljanja osebja tako v začetnem kot 
nadaljnjem poklicnem izobraževanju. Glavni cilj projekta je oblikovati izobraževalne programe in 
ustrezne vsebine za usposabljanje na področju velnesa in zdraviliškega turizma. Razvitih bo več 
sklopov modulov za dijake srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter za zaposlene v 
velneših podjetjih. 

Izvedena je bila raziskava o potrebnih kompetencah na področju veleškega turizma. V sklopu tega 
sta bila pripravljena pregled razpoložljive literature in vprašalnik za šole in delodajalce. V Sloveniji 
je na vprašalnik odgovorilo 22 predstavnikov podjetij in 29 predstavnikov šol. Izvedeno je bilo tudi 
srečanje fokusne skupine, ki smo ga v Sloveniji izvedli 16. junija 2021 prek Zooma. Pripravljeno je 
poročilo o zaključkih raziskave o primanjkljajih spretnosti na področju velnesa in zdraviliškega 
turizma. 

Na 2. srečanju projektnih partnerjev smo skupaj s VISC iz Latvije pripravili načrt razvoja novih 
modulov in uskladili metodologijo. Projektni partnerji so pripravili osnutke 5 modulov: 
komunikacija z gosti in reševanje problemov, oblikovanje velneških produktov, digitalni marketing 
velneških storitev, trajnostni razvoj v velnesu, digitalne spretnosti. Slovenski parnterji smo 
pripravili osnutek modula oblikovanje velneških produktov. 

Pričakovani rezultat Uresničeni rezultati % realizacije 

Poročilo o rezultatih raziskave Pripravljeno poročilo Report 
on findings of skills gaps 
research in wellness and spa 
tourism sector 

100 % 

Metodologija za pripravo 
modulov 

Pripravljena metodologija 
Methodological requirements 
for designing units of learning 
outcomes 

100 % 

Izvedeno srečanje partnerjev 
projekta 

2. srečanje partnerjev projekta 
je bilo izvedeno on-line 10. 11. 
2021 

100 % 

Skupaj % 100 % 

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. 1 POINT 

 

Pogodba št. 2020-1-SI01-KA202-076060 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 in realizacija v letu 2021:  

V prvem letu projekta smo izdelali analizo kvalifikacij, ki v partnerskih državah obstajajo na ravni 
EOK 5 in jih lahko smiselno povežemo z vsebinami 3D-tiska, tehnologije AR/VR in postopkov 
zagotavljanja vitke proizvodnje. Na podlagi intervjujev z delodajalci se bo oblikoval profil ECVET, ki 
bo podlaga za usposabljanje bodočih strokovnjakov za vzdrževanje, s ciljem izboljšati njihova 
znanja IT, povečanjem zaposljivosti in razvojem inovativnega mišljenja. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Intelektualni output 1 Izdelana je prva verzija profila 
ECVET Strokovnjak za 
vzdrževanje 

80 % 

Udeležba na dveh srečanjih 
projektnih partnerjev 

Zaradi omejitev potovanj 
zaradi covida-19 se je izvedel 1 
sestanek v živo, poleg tega se 
izvajajo srečanja vseh 
partnerjev enkrat mesečno na 
daljavo 

100 % 

Finančno in vsebinsko 
poročanje 

Pripravljeno polletno poročilo 
za obdobje 1. 11. 2020–
30. 4. 2021 

Pripravljeno polletno poročilo 
za obdobje 1. 5. 2021–
31. 10. 2021  

100 % 

Skupaj% 93 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Aleksandar Sladojević, Simona Kuder; 

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 in realizacija v letu 2021:  

ALLVIEW bo oblikoval EU platformo centrov poklicne odličnosti na področju pohištvene in lesarske 
industrije, ki bo slonela na 3 stebrih inovativnega znanja: krožno gospodarstvo, digitalizacija in 
industrija 4.0 ter izdelava pametnega pohištva. Projekt je kot podlago za izdelavo platforme preučil 
različne obstoječe platforme, njihove slabosti in prednosti. Ugotovitve so podlaga za usmeritev, 
kako oblikovati platformo ALLVIEW. 

Izvedene so bile številne analize, ki smo jih opravili z uporabo različnih vprašalnikov za šole, 
fakultete in podjetja o inovativnih vsebinah, ki bi jih platforma vsebovala. 

Pričakovani rezultati Realizirani rezultati % realizacije 

Izdelana analiza ponudb 
spletnega izobraževanja  

 

Pregledane so bile platforme, 
ki vsebujejo ponudbo 
izobraževanj, ponudbo 
zaposlitev ipd. v državah, ki so 
vključene v projekt. Cilj analize 
platform je bil najti vrzeli in 
katere so tiste vsebine, ki jim 
bo platforma morala slediti. 
Rezultati analize so pripravljeni 
v obliki poročila »Report on 
analysis of open-source tools 
for skill assessment match 
under ESCO system. Gaps and 
needs identified« 

100 % 

Izdelan pregled ponudbe 
spletnega izobraževanja v 
lesarskih podjetjih 

 

Tradicija spletnega 
izobraževanja v lesarskih 
podjetjih v Sloveniji ni razvita. 
V ta namen smo skupaj z BF in 
Lesarskim grozdom pripravili 
anketo za podjetja. Odziv 
podjetij je bil slab, zato smo 
organizirali srečanje s podjetji 
na BF, kjer so predstavniki 
podjetij predstavili, katera 
znanja pogrešajo pri dijakih in 
inženirjih, ki se zaposlujejo v 

100 % 
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njihovih podjetjih 

Selekcija podatkov, umeščenih 
v novo platformo 

 

Pripravili smo vprašalnike za 
šole in fakultete, v katerih smo 
jih spraševali, koliko so 
določene vsebine s področja 
krožnega gospodarstva, 
industrije 4.0 in izdelave 
pametnega pohištva že 
vključene v obstoječe 
programe poklicnega, 
strokovnega ter višješolskega 
in univerzitetnega 
izobraževanja. Izdelali smo 
preglednico vključenih vsebin 
v kurikule srednjih šol in 
fakultete 

100 % 

Priprava predlogov za 
izboljšanje testne platforme 

 

Opravljena je bila poglobljena 
študija o uporabnosti 
tehnologij AR, VR in MR z 
namenom, da bi ugotovili, 
katera od teh tehnologij je 
najprimernejša za uporabo pri 
poučevanju vsebin (CSR, AAL in 
industry 4.0) v pohištvenem in 
lesnem sektorju. Ključno vlogo 
glede tehnologij AR, VR in MR 
sta imela partnerja iz Nemčije 
in Belgije. 

CPI je bil skupaj z BF vključen v 
izvedbo anket za podjetja na 
temo, katere opisane vsebine 
bodo za lesarska podjetja v 
prihodnje najpomembnejša. 
Izdelano je poročilo »Selection 
of technologies related with 
AR, VR and MR« 

100 % 

Skupaj% 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darja Štarkl 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Igor Leban; 

partnerji v projektu: 

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. AGREEMENT NUMBER – 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B med EACEA in 
UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD, France (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 in realizacija v letu 2021: 

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 blockchain. 

Predstavniki CPI smo se v okviru načrtovanih nalog za leto 2021 udeležili 2 partnerskih sestankov 
projekta. Na drugem sestanku, ki je potekal v novembru, smo izvedli tudi prestavitev poteka naloge 
v okviru delovnega paketa (T3.3.4), za katerega smo odgovorni. Z namenom priprave te 
predstavitve smo imeli sestanek tudi z nosilcem tretjega delovnega paketa. Za uskladitev in 
pripravo kakovostnejših gradiv smo se večkrat sestali tudi z drugim slovenskim partnerjem, ki 
sodeluje v projektu. V okviru poteka projekta smo se udeležili tudi 3 sestankov posameznih 
delovnih paketov (WP3, WP4, WP8). 

V letu 2021 smo si prizadevali tudi povečati prepoznavnost projekta v slovenskem okolju ter za to 
pripravili predstavitev projekta v okviru spletne strani CPI in objavili oba novičnika projekta, 
pripravili smo tudi 10 Facebook objav in predstavitveni video. 

Kot je bilo dogovorjeno v projektu, smo oddali seznam prostih delovnih mest na področju 
blockchain, vpise v programe, ki v kurikulumu vključujejo tudi blockchain vsebine, spodbude in 
strategije v državi. 

Pričakovani rezultati Realizirani rezultati % realizacije 

Prvo poročilo Poročilo oddano + 

izdelana 4 finančna poročila 

100 % 

2 mednarodna sestanka Udeležba na obeh sestankih 100 % 

Pridobivanje podatkov o 
prostih delovnih mestih na 
področju blockchain 
tehnologije 

Podatki zbrani in oddani 100 % 

Spodbujanje izpolnjevanja 
ankete o »ponudbi« spretnosti 
(formalni in neformalni 
programi, ki usposabljajo, 
izobražujejo te vsebine) 

Oddano 

 

100 % 

Raziskati spodbude in 
strategije s tega področja ter 
izvesti intervjuje z nosilci 

Podatki pripravljeni in oddani 100 % 

Redno razširjati vse 
informacije, ki jih bo 

Objave na Facebooku; 

predstavitev na spletni strani CPI 

90 % 
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pripravljal vodja aktivnosti v 
svoji mreži 

Izdelani 2 diseminacijski poročili in kampanja 
na družbenih omrežjih 

Pripraviti seznam 
zainteresiranih institucij in 
posameznikov za rezultate 
projekta 

Vabilo poslano, seznam zainteresiranih 
institucij, ki se bodo odzvale povabilu, je v 
pripravi 

90 % 

Sodelovanje v evalvacijah, ki 
jih bo določil vodja aktivnosti 

 

Pregled 4 poročil in 2 registrov v okviru WP2; 

pregled 6 mesečnih diseminacijskih načrtov 

100 % 

Skupaj% 99 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

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

partnerji v projektu: 

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

 

Pogodba št. 2020-1-ES01-KA202-082577 med CPI in AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL LEÓN-BRAGANÇA, Španija 

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 in reaizacija v letu 2021:  

V projektu Rural Heritage sodeluje 6 partnerjev iz 4 držav. Osnovna tema projekta temelji na 
načrtovanju sistema poklicnega usposabljanja na področju turističnega vodenja, ki bo v podporo 
evropskim politikam, katerih cilj je spodbujati spoznavanje in zavedanje evropske kulturne 
dediščine kot dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja. 

Predstavniki CPI smo se v okviru planiranih nalog za leto 2021 udeležili 3 partnerskih sestankov 
projekta. Pridobili smo avtorizacijo za uporabo fotografij na temo naravne in kulturne dediščine za 
namene projekta. Sklenili smo pogodbo o projektnem sodelovanju in podpori s 7 predstavniki 
institucij v Sloveniji. 

Na tretjem sestanku, ki je potekal v Trentu (Italija) 14. in 15. oktobra 2021, v organizaciji partnerja 
FOR.ES, smo predstavili tudi realizirano raziskavo in potek nalog v okviru delovnega paketa (IO1), 
za katerega smo odgovorni. V razpravi smo se na podlagi izvedene analize rezultatov anketnega 
vprašalnika, ki smo ga pripravili na CPI, dogovorili o enotnih merilih in strukturi končne vsebine ter 
metodologiji za razvoj novih poklicnih kompetenc. 

Narejena sta 2 novičnika, ki sta v okviru diseminacijskih aktivnosti objavljena na spletni strani CPI. 

 

Pričakovani rezultati  Realizirani rezultati % realizacije 

Izdelava polletnega poročila; 
zagotavljanje kakovosti 
projekta; 

organizacija delavnice v 
Sloveniji (multiplikativni 
dogodek); 

diseminacija – priprava načrta 
za uporabo in spremljanje 
rezultatov 

Polletno poročilo je bilo pripravljeno in 
oddano; 

izvedeni so bili 3 sestanki partnerjev; 

v okviru diseminacije je bil izdelan načrt za 
uporabo in spremljanje rezultatov projekta ter 
objavljen novičnik; 

delavnica v Sloveniji je bila prestavljena zaradi 
covida-19 

90 % 

Priprava metodologije in opis 
poklicnega profila »Vodič 
evropske ruralne dediščine«, 
tvorjenje kompetenčnih/učnih 
enot … 

 

Priprava anketnega vprašalnika in realizacija 
raziskave; 

metodologija in opis poklicnega profila »Vodič 
evropske ruralne dediščine« sta v pripravi 

 

90 % 

Zagotavljanje povratnih 
informacij pri razvoju 
strukturiranega programa 
usposabljanja (OER) 

Aktivnost je bila zaradi situacije s pandemijo 
prestavljena v leto 2022  

0 % 
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Zagotavljanje povratnih 
informacij o pripravljenem e- 
gradivu in komunikacijski 
platformi 

Aktivnost je bila zaradi situacije s pandemijo 
prestavljena v leto 2022 

 

0 % 

Skupaj% 45 % 

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

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

nosilec projekta: Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança (Španija); 
partnerji: 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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Projekti, ki jih je CPI v letu 2021 izvajal v okviru projektov tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja (TWINNING) 

 
FURTHER SUPPORT TO THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL QUALIFICATIONS 
FRAMEWORK IN NORTH MACEDONIA 

 

Pogodba št. – Pogodba čaka na podpis po formalni dopolnitvi enega od partnerjev. 

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 in realizacija v letu 2021: 

Namen projekta je podpreti učinkovitost NOK z nadaljnjim razvojem in izvajanjem postopkov 
zagotavljanja kakovosti, preglednosti in upravljanja kvalifikacij splošnega, poklicnega in 
visokošolskega izobraževanja z vidika vseživljenjskega učenja za izboljšanje kakovosti in 
prilagodljivosti izobraževanja in usposabljanja v skladu z zahtevami trga dela ter povezovanja 
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja in podpore potrjevanju učnih izidov, 
pridobljenih v različnih okoljih. 

Projekt se je začel 1. 10. 2021 in do konca leta so bile izvedene samo aktivnosti v komponenti 0 
(vodenje projekta). Organiziran je bil sestanek vodij komponent: 11.–12. 11. 2021 v Skopju ter 
sestanek usmerjevalnega odbora projekta, 30. 11.–1. 12. 2021 v Skopju. 

Pričakovani rezultati Uresničeni rezultati % realizacije 

Aktivnosti vodenja projekta 
(Component 0) 

Realizirano 100 % 

Skupaj % 100 % 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Aleksandar Sladojević, Nika Mustar, Špela Pogačnik Nose, Nejc Jensterle; 

zunanji strokovnjaki: MIZŠ, MDDSZ, ZRSŠ; 

vodilni partner: MESS (Litva); 

partnerji: KPMPC (Litva), SKVC (Litva), ESFA (Litva); HCERES (Francija). 

 
 




