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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 

CRUM – Centralni register učnih mest 

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) 

EQF AG - European Qualifications Framework Advisory Group (Svetovalna skupina Evropskega okvira 

kvalifikacij)  

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 



4 

 
 

 
 

 

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 

ON – osnovna naloga 

OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

PIK – predmetni izpitni katalog 

PIU – poklicno izobraževanje in usposabljanje 

PM – poklicna matura 

PN – posebna naloga 

PP – proračunska postavka 

PTI – poklicno tehniško izobraževanje 

PUD – praktično usposabljanje z delom 

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

visokošolskih kvalifikacij) 

RIC – Državni izpitni center 

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

se izvaja v slovenskem učnem jeziku 

SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij 

SPI – srednje poklicno izobraževanje 

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

SSI – srednje strokovno izobraževanje 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

ŠS – študijske skupine 

UMAR – Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

VIZ – vzgoja in izobraževanje 

VKO – vseživljenjska karierna orientacija 

VŠP – višješolski študijski programi 

VŽU – vseživljenjsko učenje 

ZRSŠ – Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

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

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

 

Poslanstvo CPI: s pripravo razvojnih in strokovnih rešitev prispevati k rasti kakovosti in privlačnosti 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter posredno h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva 
in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije. 

 

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

Z razvojem, ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo novih znanj se bo fleksibilno in inovativno odzival 
na potrebe uporabnikov storitev, krepil svoje prednosti ter povečal svojo prepoznavnost v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 
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2. Predstavitev dejavnosti Centra RS za poklicno izobraževanje 

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

 

CPI je organiziran kot javni zavod z naslednjo organizacijsko strukturo: 

• direktor (in namestnik po pooblastilu); 

• Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

• Središče za razvoj poklicnega izobraževanja; 

• Središče za mednarodno sodelovanje; 

• Središče Skupne službe in projektna pisarna. 

 

 

 
 

 

Središča pokrivajo delo CPI na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter 

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

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

uvajanje novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter spodbujanje razvoja. 
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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 (Uradni list RS, št. 1/07 – 

uradno prečiščeno besedilo 85/09). 

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, 123/21 in 172/21) 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; 
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− 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; 

− zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

− organiziranje tekmovanj v poklicnih spretnostih; 

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

izobraževanja v sodelovanju s socialnimi partnerji in strokovnimi institucijami na področju 

izobraževanja in zaposlovanja doma in v tujini; 

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

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

pridobljene izobrazbe; 

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

− vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte. 

 

 

3. Središče za mednarodno sodelovanje 

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

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

Ključne naloge so: 

− priprava analiz mednarodnih strokovnih in strateških dokumentov na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja ter posredovanje informacij sodelavcem na CPI; 

− vodenje Nacionalne koordinacijske točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij-Evropskega ogrodja 

kvalifikacij (NKT SOK-EOK); 

− opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag za pripravo sistemskih 

ukrepov na področju ogrodja kvalifikacij; 

− vodenje postopka umeščanja SOK v EOK; 

− vodenje postopka umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK; 

− vodenje registra kvalifikacij SOK in povezave z evropskim portalom; 

− strokovna in administrativna podpora delovanju Strokovne komisije NKT EOK; 

− vodenje Nacionalnega centra Europass; 

− vodenje nacionalne točke ReferNet; 

− 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 (WorldSkills Slovenia); 

− 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. 
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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. 

 

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; 

− priprava poročil v sodelovanju z vodji projektov; 

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

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

drugimi središči. 
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3. Cilji Centra RS za poklicno izobraževanje 

3.1 Dolgoročni cilji Centra RS za poklicno izobraževanje  

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

dokumentom. 

 

Dolgoročni cilji CPI so: 

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

pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem, 

izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja 

dolgoročno in trajnostno rast gospodarstva; 

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

3. zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja; 

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

razvijati sistem vajeništva; 

5. spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega 

učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji; 

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

gradi svojo vlogo na timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcev. 

 

Podlaga za utemeljitev dolgoročnih ciljev CPI so: 

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

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

zadeva pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in 

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

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

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

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

 

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

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

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

− Strategija razvoja Slovenije 2030, ki opredeljuje vizijo razvoja Slovenije kot države, ki zagotavlja 
kakovostno življenje za vse. Sledili bomo razvojnemu cilju »Znanje in spretnosti za kakovostno 
življenje in delo«, ki poudarja stalno vseživljenjsko pridobivanje znanj in spretnosti, pri čemer sta 
ključni kakovost in dostopnost, s posebno skrbjo za prikrajšane skupine. Učinkovit in kakovosten 
izobraževalni sistem, katerega namen je priprava posameznika na uspešno delo, kakovostno 
življenje in sodelovanje v družbi, je osnovni pogoj za konkurenčno gospodarstvo in družbeno 
blaginjo. 
 

− Strategija pametne specializacije Republike Slovenije, ki v naslednjem srednjeročnem obdobju 
namenja pozornost krepitvi specifičnih znanj, kompetenc in veščin ter graditvi kariere zaposlenih 
v podjetjih, ki delujejo in se povezujejo v okviru prednostnih področij S4 za izboljšanje 
konkurenčnega položaja, nekoliko manj pa je odprto tudi za druge perspektivne oblike oziroma 
področja s potencialom bolj kakovostnih delovnih mest in višje dodane vrednosti, predvsem v 
ukrepu »Znanje in kompetence zaposlenih«. 
 

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

− Strategija višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030 si 
prizadeva za ohranjanje in nadaljnji razvoj poslanstva višjega strokovnega izobraževanja, ki naj 
predstavlja »fleksibilni del terciarnega izobraževanja, praktično usmerjen študij, sposobnost v 
kratkem času odzvati se na potrebe gospodarstva oziroma družbe«. Vizija VSI vsebuje štiri 
strateške cilje, in sicer je treba zagotoviti pogoje za finančno stabilno poslovanje višjih strokovnih 
šol in kakovostno izvajanje izobraževalnih programov, razviti mehanizme za prilagajanje 
potrebam gospodarstva in družbe ter skozi vse to dosegati in ohranjati visoko zaposljivost 
diplomantov. Ključni so kakovostni programi, prilagodljivost, zaposljivost in dolgoročna 
stabilnost. 
 

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

− Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 

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

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

in 10. 

 

− Evropski zeleni dogovor (angl. European green deal), ki ima kot cilj preoblikovati EU v sodobno, 

z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, zagotoviti ničelne neto emisije toplogrednih 

plinov do leta 2050, gospodarsko rast, ločeno od rabe virov, ter pomagati pri reševanju 

pandemije covida-19. Pri doseganju ciljev bo sodeloval tudi CPI v okviru cilja 2.2.4 Activation 

education and training. 
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3.2 Kratkoročni cilji Centra RS za poklicno izobraževanje za leto 2022 

Dolgoročni cilj 1:  

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

kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem 

bodisi priznavanjem neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno rast 

gospodarstva 

 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj in spretnosti 

 

Eden od ključnih gradnikov Programa znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, 

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

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

in uspešnem obvladovanju prehodov med zaposlitvami. Samo z uveljavljanjem resnične kulture 

vseživljenjskega učenja lahko zagotovimo konkurenčno gospodarstvo in kohezivno družbo ter 

uveljavimo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

njimi. 

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

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

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

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

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

za upravljanje vseh faz posameznikove poklicne poti in učenja. 

V skladu z ukrepoma evropskega pristopa k mikrokvalifikacijam in Nove platforme Europass 

Programa znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost bomo preizkušali infrastrukturo Europass Digital Credentials na primerih Europass prilog 

k spričevalu in kvalifikacij iz registra SOK, ki omogoča izdajo digitalnih potrdil o pridobljenih 

kvalifikacijah. 

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

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

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

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

učinkovitejšega informiranja različnih ciljnih skupin. 



14 

 
 

 
 

 

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

1. Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK osnovna dejavnost  

4. Nacionalni koordinator ReferNet osnovna dejavnost 

17. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže: ECVET, 

EQAVET, EQF, ESCO 

osnovna naloga 

22. NCP EQF 2021–2023  posebna naloga 

23. Nacionalni register kvalifikacij SOK posebna naloga 

24. Nacionalni center Europass posebna naloga 

49. Further support to the implementation of the National 

Qualifications Framework 

Projekt Twinning Severna 

Makedonija 

1. 10. 2021–31. 12. 2023 

 

 

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

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

 

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

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

dela in spretnosti spreminja. 

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

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

zahteval, da se poklicno izobraževanje in usposabljanje prilagodita tako, da bosta omogočala 

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

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

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

mesto, pa temelji na sodelovanju vseh zainteresiranih strani, kot so socialni partnerji, civilna družba 

in zainteresirani partnerji iz izobraževanja in usposabljanja za trg dela. CPI bo ta cilj uresničeval z 

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

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

načelu socialnega dialoga, v katerega se sistematično vključujejo vsi ključni partnerji na nacionalni 

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

znanj in veščin, potrebnih za zeleni in digitalni prehod. 

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

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

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

uspeh v življenju in na poklicni poti. 

Z razvojem katalogov za NPK, ki so strokovna podlaga za organizacijo in izvedbo postopkov 

preverjanja in potrjevanja NPK ter omogočajo priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega 

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

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

znanj v Sloveniji. 
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Zap. št.  NALOGA Trajanje 

2. Razvoj transparentne kvalifikacijske strukture osnovna dejavnost 

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

ESS-MIZŠ 

1. 7. 2016–31. 10. 2022 

 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Projekti Erasmus+: 

1POINT 

ALLVIEW 

CHAISE 

RURAL HERITAGE 

VET Digital World  

 

1. 11. 2020–31. 10. 2022 

1. 11. 2020–31. 10. 2024 

1. 11. 2020–31. 10. 2024 

1. 11. 2020–31. 10. 2022 

1. 11. 2021–1. 5. 2023 

48. Projekt LIFE (MOP): Care 4 Climate 1. 1. 2022–31. 12. 2023 
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Dolgoročni cilj 2: 

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

izobraževanje  

 

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

šolami in socialnimi partnerji 

 

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

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

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

zagotavljati hitro prilagajanje dinamičnim spremembam na trgu dela in hkrati zagotavljati 

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

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

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

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

programe ter ustrezne didaktične modele in pedagoške strategije poučevanja.  

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

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

zagotavljali uravnoteženo kombinacijo poklicnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc s 

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

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

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

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

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

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

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

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

Izhajajoč iz Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 in Nacionalnih 

smernic KUV in drugih mednarodnih smernic ter jezikovne politike v Sloveniji bomo podpirali dvig 

jezikovnega in kulturno-umetniškega kapitala dijakov v srednjem poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. 

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

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

5. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s 

šolami in socialnimi partnerji 

osnovna dejavnost 

7. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja osnovna dejavnost 

8. Učbeniki in učna tehnologija osnovna dejavnost 

 14. Evalvacija poklicnega izobraževanja osnovna naloga 

 15. Prenova programov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

osnovna naloga 

18. Nizkonakladni učbeniki osnovna naloga 

19. Obravnava pobud za uvrstitev študijskega programa za 

pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot 

ustrezni za delo v VIZ 

osnovna naloga 

26.  Dvig jezikovnega in kulturnega kapitala dijakov srednjih 

strokovnih in poklicnih šol 

posebna naloga 

 27. Kulturno-umetnostna vzgoja v poklicnih in strokovnih 

srednjih šolah 

posebna naloga 

28. Standardi za opremo in prostor v poklicnih in strokovnih 

programih 

posebna naloga 

29. Posodobitev sistema napredovanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju v nazive 

posebna naloga 

36. BlendVET (KIPSI) – Kombinirano izobraževanje v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju 

projektna naloga 

37. Modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja 

vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih 

programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih 

mest 

projektna naloga 

47. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju projektna naloga 

  

38. 

39. 

40. 

41. 

Projekti Erasmus+: 

STAIRS 

DIGITAL VET 

WESKILL 

COBLE 

  

1. 2. 2019–31. 5. 2022 

1. 9. 2019–31. 8. 2022 

1. 11. 2020–30. 9. 2023 

1. 1. 2022–1. 11. 2023 
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Kratkoročni cilj 2.2: Razvijati in spremljati implementacijo okvira kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja  

 

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

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

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

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

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

CPI kot slovensko središče za zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja 

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

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

izobraževanja svetuje pri uvajanju in vodenju celovitih sistemov kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, zlasti pri samoevalvaciji.  

 

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

10. Razvoj okvira zagotavljanja kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

osnovna dejavnost 

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

 

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

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

ravni. V priporočilih Evropske komisije je poudarjen pomen privlačnosti poklicnega ter odličnosti 

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

poklicnih spretnostih EuroSkills prepoznava kot enega od pomembnih instrumentov za povečevanje 

privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

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

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

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

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

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

Slovenije v WorldSkills Europe in organizacijo državnih kvalifikacij za izbiro slovenske ekipe, za 

pripravo tekmovalcev in drugih udeležencev ter izpeljavo udeležbe na tekmovanju v poklicih 

EuroSkills. 

  

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

9. Tekmovanja in strokovna srečanja v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju 

osnovna dejavnost 

30. Promocija PSI posebna naloga 

31. Tekmovanje EuroSkills posebna naloga 

34. Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021–

2022  

ESS-MIZŠ 

1. 3. 2021–30. 11. 2022 
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Dolgoročni cilj 3: 

Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje izvajalcev poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

 

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

načrtovanje in izvajanje pedagoškega procesa  

 

Sledili bomo cilju Strategije pametne specializacije RS o usposobljenosti učiteljev za izvajanje 

pedagoških strategij, ki prispevajo k uporabi znanja, spretnosti in veščin za razvijanje ustvarjalnosti 

in inovativnosti ter podjetnosti. Kakovostnega poklicnega izobraževanja ni mogoče zagotoviti brez 

dobro usposobljenih in kompetentnih učiteljev, ki ne poznajo samo pedagoškega procesa, temveč 

tudi sodobne trende stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Zato bo CPI posebno pozornost 

namenil usposabljanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev za kakovostno načrtovanje in izvedbo 

procesa poučevanja, ocenjevanja in zaključevanja izobraževanja, za dvig kakovosti pedagoških 

procesov v šolah in za izvajanje mentorstva dijakom na PUD, za delo z dijaki s posebnimi potrebami 

ter uvajanje novosti v stroki na posameznih strokovnih področjih. V ta namen bomo zanje organizirali 

in izvajali programe izobraževanja in usposabljanja v okviru KATIS, mreže študijskih skupin ter v okviru 

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

izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022.  

 

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

11. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev osnovna dejavnost 

16. Študijske skupine osnovna naloga 

35. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v 

obdobju 2018–2022 

ESS-MIZŠ 

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

Razvijati praktično usposabljanje z delom v sodelovanju s socialnimi partnerji  

 

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

sodelovanju s socialnimi partnerji  

 

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

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

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

namenjena povezovanju izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanju neskladij med 

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

strukturiranega praktičnega usposabljanja na delovnem mestu se oblikuje ponudba delovnih mest 

ter s tem povezanega izobraževanja in usposabljanja. 

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

delodajalcem pomagale pri kakovostnem načrtovanju in izpeljavi posameznih faz procesa 

praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Pozornost bo namenjena umeščanju kataloga praktičnega 

usposabljanja v programe SPI, ki se izvajajo v šolski obliki izobraževanja. Zagotavljali bomo delovanje 

Centralnega registra učnih mest (CRUM) in s tem omogočili potencialnim uporabnikom dostop do 

razpoložljivih učnih mest za praktično usposabljanje z delom in vajeniških učnih mest. 

  

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

6. Praktično usposabljanje z delom osnovna dejavnost 

20.  Centralni register učnih mest (CRUM) osnovna naloga 
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Dolgoročni cilj 5: 

Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja 

v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji 

 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja neformalnega 

in priložnostnega učenja 

 

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

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

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

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

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

izključenost. Priporočila iz leta 2012 so pozvala države članice, da do leta 2018 omogočijo svojim 

državljanom potrjevanje in ovrednotenje znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 

formalnega izobraževalnega sistema, tako da vzpostavijo ureditev/sistem za potrjevanje 

neformalnega in priložnostnega učenja, povezan s SOK. Namen umeščanja rezultatov vrednotenja v 

nacionalna ogrodja je bil predvsem zagotoviti primerljivost in prenosljivost rezultatov vrednotenja 

med državami, sektorji ali izobraževalnimi sistemi. 

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

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

priznavanje kvalifikacije ter mobilnost študentov in delovne sile. 

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

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

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

uvajanje sprememb v sistemu in zagotavljanje kakovosti v sistemu. Eden od temeljnih načinov za 

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

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

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

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

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

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

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

ki v njem prepoznavajo svoj interes.  

Zap. št.  NALOGA Trajanje 

3. Implementacija sistema NPK osnovna dejavnost 

32. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj za uspešno 

vključevanje na trg dela 

ESS-MDDSZ 

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

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

svojo vlogo na timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcev 

 

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

ustrezalo potrebam in pričakovanjem partnerjev, ustanoviteljev in zaposlenih 

 

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

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

skupin ter v dialogu z ustanovitelji, partnerji in strokovnim svetom bomo nadaljevali razvijanje 

standardnih postopkov za krepitev uspešnosti dela v skupinah in za sodelovanje med njimi. Uvajali 

bomo ukrepe in rešitve, predlagane v raziskavi o merjenju organizacijske klime za njeno izboljšanje. 

 

Kratkoročni cilj 6.2: Vzpostaviti notranji sistem razvoja kakovosti in samoevalvacije 

 

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

Sloveniji. Za uresničevanje te naloge bomo okrepili usposabljanja zaposlenih na digitalnem in 

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

kulturo kakovosti znotraj organizacije. Vodje središč analizirajo in dopolnjujejo obstoječe delovne 

procese, ugotavljajo dobre prakse in kritične točke za izboljšave. Vzpostavlja se intenzivnejši dialog s 

partnerji ter spremljanje njihovih pričakovanj in prednostnih nalog. Na tej podlagi bomo v letu 2022 

nadaljevali iskanje kriterijev kakovosti in oblikovanje kazalnikov za merjenje uspešnosti pri razvoju 

kakovosti. 

 

Kratkoročni cilje 6.3: Izboljšati informacijsko podporo in varnost 

 

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

predvsem na področju vodenja projektov in financ. Digitalizirati želimo poslovanje na vseh področjih, 

kjer obstajajo standardne rešitve, ter usposobiti vse zaposlene za učinkovito in varno uporabo strojne 

in programske opreme ne glede na lokacijo dela. Zaradi povečanega obsega dela na daljavo bomo 

poseben poudarek posvetili informacijski varnosti. V ta namen bomo sodelovali s Službo za 

digitalizacijo izobraževanja na MIZŠ in skupaj izvajali dodeljeno nalogo Digitalna strategija javnega 

zavoda in njena implementacija. Po potrebi bomo še naprej sodelovali tudi z zunanjimi strokovnjaki, 

predvsem na področju usposabljanja in podpore zaposlenim. 

 

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

in širši javnosti 

 

Nadaljevali bomo komuniciranje prek medijev v obliki intervjujev in strokovnih člankov, da tako 

izboljšamo promocijo strokovnega dela, dosedanjih uspehov in načrtov za razvoj.  
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3.3 Naloge za dosego ciljev Centra RS za poklicno izobraževanje  

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

 

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

 

− CPI v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

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

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21 in 

172/21) (29. člen): 

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

strokovno izobraževanje (SSPSI); 

- spremlja uvajanje poskusov in izobraževalnih programov; 

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

izobraževalne programe; 

- organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje; 

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

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

 

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

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

- vodenje postopkov razvoja poklicnih standardov in katalogov; 

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

poklicnih standardov, katalogov; 

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

- spremljanje certifikatnega sistema; 

- spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij; 

- opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega 

sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij; 

- spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna 

področja na vseh ravneh zahtevnosti; 

- promocijo certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji; 

- sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v EU; 

- razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega 

preverjanja; 

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

splošnimi akti in potrebami ministrstva; 

- strokovno in administrativno pomoč področnim odborom za poklicne standarde; 

- izvajanje obveznega programa usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in 

ocenjevanja NPK; 

- spremljanje dela svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK; 

- vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema v okviru nacionalnega 

informacijskega središče za poklicne kvalifikacije. 
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− Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15) določa, da NKT SOK-EOK 

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

- skrbi za razvoj SOK in povezanost z EOK; 

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

- informira javnost ter promovira SOK in EOK; 

- vodi postopek umeščanja SOK v EOK; 

- vodi postopek umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK; 

- pripravlja strokovna gradiva in koordinira delo ključnih dejavnikov pri umeščanju 

nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK; 

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

razvoj poklicnega usposabljanja ipd.); 

- sodeluje v mreži nacionalnih kontaktnih točk EOK; 

- objavi register kvalifikacij SOK na svoji spletni strani; 

- vodi register kvalifikacij SOK in povezave s portalom EOK; 

- določi obrazec vloge za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK; 

- pripravi predlog meril za umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK; 

- izdaja potrdila o ravni SOK in EOK za NPK; 

- strokovno in administrativno podpira delovanje strokovne komisije NKT EOK; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

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

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

9., 76. člen; 

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

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

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

− Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega in srednjega 

strokovnega izobraževanja (2001, dopolnjena v letu 2019); 

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

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

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

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

− Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

(Uradni list RS, št. 67/15 in 182/20); 

− Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje 

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

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

− Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

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

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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c) Evropski strateški dokumenti, ki sooblikujejo razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 

poudarjajo cilje razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020: 

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

odpornost, Evropska komisija, 1. 7. 2020; 

− Priporočilo Sveta EU o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno 

konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost, 25. 11. 2020; 

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

− Mnenje o prihodnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja po letu 2020, Svetovalni 

odbor za PIU, 3. 12. 2018; 

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

učenje (2017/C 189/03); 

− Resolucija Sveta o boljši vključenosti vseživljenjske karierne orientacije v strategije 

vseživljenjskega učenja 2008; 

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

karierne orientacije v Evropi 2004; 

− Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega 

učenja (2012/C 398/01); 

− Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

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

− Priporočila za evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja – EQAVET. 

 

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

poudarjajo cilje razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja do leta 2020: 

− Strategija razvoja Slovenije 2030, Ljubljana, december 2017; 

− Slovenska strategija pametne specializacije, Ljubljana, december 2017; 

− Strategija dolgožive družbe, Ljubljana, julij 2017; 

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

Vlada RS, 23. 7. 2020; 

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

28. 10. 2014; 

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

13. 11. 2014. 
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3.3.1 Osnovna dejavnost, ki jo bo CPI v letu 2022 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.  Nacionalni koordinator ReferNet MDDSZ – PP 5511 

5. Razvoj in implementacija kurikula v sodelovanju s 

šolami in socialnimi partnerji 

MIZŠ – PP 687210 

6. Praktično usposabljanje z delom MIZŠ – PP 687210 

7. Ocenjevanje znanja in zaključevanje izobraževanja MIZŠ – PP 687210 

8. Učbeniki in učna tehnologija MIZŠ – PP 687210 

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

10. Razvoj okvira zagotavljanja kakovosti PSI  MIZŠ – PP 687210 

11. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev MIZŠ – PP 687210 

12. Mednarodno sodelovanje MDDSZ – PP 5511 

MIZŠ – PP 687210 

13. Skupne službe MIZŠ – PP 687210 

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

FN CPI 2022 MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj 

in spretnosti 

Opis naloge: 

CPI je bil v skladu z Zakonom o Slovenskem ogrodju kvalifikacij imenovan za NKT SOK-EOK. ZSOK v 

13. členu določa naloge NKT SOK-EOK, ki se nanašajo na 4 vsebinske sklope, v okviru katerih bomo 

vodili aktivnosti: 

1. Razvoj in implementacija SOK 

V okviru te aktivnosti bomo zagotavljali strokovno podporo in koordinirali dela vključenih deležnikov 

pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK prek SOK. Z nacionalnimi deležniki bomo zagotavljali 

implementacijo in diseminacijo SOK in EOK na nacionalni ravni. Izvajali bomo promocijske aktivnosti 

SOK in EOK, med drugim z vsebinsko posodobitvijo strukture portala SOK. Opravljali bomo naloge, ki 

jih NKT SOK-EOK podeljuje Zakon o SOK in so namenjene različnim ciljnim skupinam. Pripravili bomo 

strokovno gradivo s priporočili za nadaljnji razvoj SOK v povezavi z evropskimi priporočili za revizijo 

nacionalnih ogrodij kvalifikacij in na to temo izvedli fokusne skupine. Strokovno gradivo s priporočili 

bo osnova za odločitev glede revizije poročila o umeščanju SOK v EOK in EOVK. 

2. Portal SOK in register kvalifikacij SOK 

Vzdrževali in posodabljali bomo register kvalifikacij SOK ter nadaljevali njegovo povezovanje s spletno 

platformo Europass in nacionalnimi bazami podatkov. Spremljali bomo priprave zaključnih poročil 

drugih držav. Na podlagi spremljave registra kvalifikacij SOK bomo pripravili predlog za nadaljnji 

razvoj registra SOK. 

3. Dodatne kvalifikacije 

Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag za nadaljnji razvoj sistema dodatnih kvalifikacij in osnutka 

predloga sistemskih sprememb na področju dodatnih kvalifikacij bomo organizirali dve fokusni 

skupini z različnimi deležniki (ministrstva, predstavniki delodajalcev in sindikatov), ki bosta prispevali 

k izboljšanju postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK. NKT SOK-EOK bo zagotavljala 

strokovno in administrativno podporo delovanju strokovne komisije NKT SOK-EOK in vodila postopke 

umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK. Izvajali bomo tudi promocijo sistema dodatnih kvalifikacij. V 

okviru priprave sprememb sistema dodatnih kvalifikacij bo CPI za MDDSZ opravljal strokovne in 

koordinacijske naloge, vezane na delovanje (neformalne) delovne skupine, ki jo bo vzpostavil 

MDDSZ. 

4. Sodelovanje z deležniki na nacionalni in evropski ravni 

Sodelovali bomo na srečanjih z Evropsko komisijo in NKT EOK ter tako prispevali k implementaciji in 

diseminaciji pobude EOK in SOK v Sloveniji in EU. Organizirali bomo tradicionalna srečanja skupine 

evropskih orodij transparentnosti in sodelovali na srečanjih predstavnikov mrež Evropske komisije. 

Sodelovali bomo v projektni skupini Cedefop za pripravo kratkih opisov učnih izidov kvalifikacij. 

5. ESCO pilotno povezovanje učnih izidov kvalifikacij s spretnostmi ESCO 
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V okviru tretje faze ESCO pilotnega povezovanja učnih izidov kvalifikacij s spretnostmi ESCO bomo 

preizkušali posodobljeno spletno orodje za povezovanje spretnosti ESCO in učnih izidov nacionalnih 

kvalifikacij. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj in implementacija SOK Pripravljeno strokovno gradivo s priporočili za 

nadaljnji razvoj in implementacijo SOK 

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

pripravljena analiza s predlogi za nadaljnji razvoj 

registra SOK 

Dodatne kvalifikacije Organizacija 2 fokusnih skupin 

Sodelovanje v mreži nacionalnih koordinacijskih 

točk za EOK 

Organizacija in izvedba 2 srečanj skupine 

evropskih orodij transparentnosti 

ESCO pilotno mapiranje kvalifikacij s 

spretnostmi ESCO 

Izvedeno testiranje prenovljenega spletnega 

orodja za povezavo z bazo učnih izidov 

kvalifikacij iz registra SOK 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

MDDSZ, MIZŠ, ministrstva, zbornice, sindikati, NAKVIS, ZRSZ. 
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2. RAZVOJ TRANSPARENTNE KVALIFIKACIJSKE STRUKTURE 
 

FN CPI 2022, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

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

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

Opis naloge: 

Načelo socialnega partnerstva v poklicnem in strokovnem izobraževanju pomeni, da se v dialogu med 

delodajalci, delojemalci in ministrstvi usklajujejo interesi pri načrtovanju poklicnih kvalifikacij in 

izvajanju poklicnega izobraževanja, ki se v praksi udejanja tudi prek delovanja področnih odborov. 

CPI organizira delo ter daje strokovno in administrativno pomoč 10 področnim odborom za poklicne 

standarde, ki jih je imenoval minister, pristojen za delo. 

CPI svetuje tudi pri pripravi pobud za poklicne standarde ter jih strokovno vrednoti, vodi postopke 

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

za poklicne standarde, ter strokovno pomaga strokovnjakom za razvoj poklicnih standardov in 

katalogov. V okviru te aktivnosti pripravlja tudi revizijo obstoječih poklicnih standardov in katalogov 

za NPK, ki jo CPI opravlja vsaj na 5 let ali prej, če se pokaže interes. Revizije poklicnih standardov se 

izvajajo tako, da se smiselno zajamejo vse poklicne kvalifikacije, ki predstavljajo kvalifikacijsko 

strukturo posameznega strokovnega področja, in pripadajoče poklicne standarde. 

Prav tako pripravlja in pošilja predloge poklicnih standardov in katalogov, predloge o podaljšanju 

veljavnosti sedanjih ali prenovljenih poklicnih standardov in katalogov z utemeljitvami pristojnemu 

področnemu odboru za poklicne standarde ter Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno 

in strokovno izobraževanje v potrditev. 

Trg dela še naprej preoblikujejo stalne spremembe, kot sta avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje 

in storitev. Zaradi prehoda na bolj digitalno in bolj zeleno gospodarstvo bo treba bolj sistematično 

ter poklicno specifično vključevati znanja in spretnosti v nove in revidirane poklicne standarde. V ta 

namen bomo začeli pripravljati strokovne podlage za umeščanje trajnostne kompetence v 

posamezna strokovna področja. 

V letu 2021 smo začeli evalvacijo metodologije za pripravo poklicnih standardov ter metodologije za 

pripravo katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki sta bili potrjeni leta 2002. V prvem 

letu smo pridobili analitične podatke iz baze nrpslo.org, kjer smo statistično obdelali podatke o 

poklicnih standardih ter katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvedli intervjuje in 

ankete z deležniki v sistemu poklicnega izobraževanja v Sloveniji ter v sodelovanju z zunanjimi 

strokovnjaki izdelali študijo. V letu 2022 bomo na podlagi pridobljenih podatkov pripravili strokovne 

rešitve za prenovo obeh metodologij, ki jih bomo v fokusnih skupinah preverili. 

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

spletni strani www.nrpslo.org. Za nemoteno delovanje NRP je treba redno vzdrževati vsebino same 

spletne strani in tudi vse informacije v samih bazah, ki tvorijo vsebino portala. Da vse to nemoteno 

deluje, je nujno potrebno vsakdanje delo skrb za posodabljanje funkcionalnosti, odpravljanje napak 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.nrpslo.org
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in testiranje delovanja. V okviru nemotenega delovanja sistema certificiranja zagotavljamo tudi 

pomoč izvajalcem pri uporabi aplikacije za izdajanje certifikatov, ki deluje v okviru NRP. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Strokovna podpora delovanju področnih 

odborov za poklicne standarde 

10 sej 

Razvoj nacionalnih poklicnih standardov in 

katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije 

30 poklicnih standardov; 

32 katalogov za NPK 

Nacionalno informacijsko središče za poklicne 

kvalifikacije (NRP) 

Delujoči portal NRP 

Prenova strokovnih podlag za razvoj poklicnih 

standardov ter katalogov standardov strokovnih 

znanj in spretnosti 

Izvedena fokusna skupina z deležniki; 

predlog prenovljene metodologije za poklicne 

standarde ter metodologije za kataloge 

standardov strokovnih znanj in spretnosti 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

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

FN CPI 2022, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture 

Dolgoročni cilj 5: Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja 

neformalnega in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih 

kvalifikacij v Sloveniji 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja 

neformalnega in priložnostnega učenja 

Opis naloge: 

Kakovost v sistemu NPK se zagotavlja na ravni sistema, na ravni ustanov, ki delujejo v sistemu, ter na 

ravni posameznih strokovnjakov, ki opravljajo različne vloge v postopkih potrjevanja in preverjanja 

znanja in svetovanja. V sistemu NPK se upoštevajo in priznavajo znanja, spretnosti in kompetence ne 

glede na načine in učna okolja, v katerih so bile pridobljene. Zagotavljanje kakovosti v sistemu NPK 

je ena od pomembnih evropskih prednostnih nalog, saj s tem zagotavljamo zaupanje v vrednost in 

verodostojnost javnih listin ter njihovo prenosljivost v druge države ali med sistemi. 

Prvi pogoj zagotavljanja kakovosti so ustrezne podlage za postopke preverjanja in potrjevanja NPK. 

Naslednja in pomembna pogoja sta standardizirano in kakovostno izvajanje postopkov preverjanja in 

potrjevanja NPK ter pravica kandidatov do ugovora na izvedene postopke preverjanja in potrjevanja 

NPK. Kakovost zagotavljajo tudi pristojne ustanove, ki skrbijo za spremljanje in nadzor postopkov 

preverjanja in potrjevanja NPK. Vsi ti vidiki zagotavljanja kakovosti prispevajo k verodostojnosti 

sistema in s tem k ustvarjanju zaupanja vseh ključnih akterjev, ki v njem prepoznavajo svoj interes. 

Naloge CPI na področju zagotavljanja kakovosti sistema NPK so usposabljanje in spremljanje 

svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, izvajanje spremljav v sistemu NPK na različnih 

ravneh in različnih vsebinskih področjih, spremljanje uporabe ter stalno posodabljanje osebne zbirne 

mape in obrazcev za delo svetovalcev in članov komisije, objavljanje teh na spletni strani NRP; 

sodelovanje na začetnem in vseh nadaljnjih usposabljanjih za člane komisije, sodelovanje pri 

pregledih materialnih pogojev izvajalcev preverjanja in potrjevanja NPK ter v komisiji za ugovore ter 

sodelovanje pri stalnem in sprotnem usklajevanju med ustanovami, ki oblikujejo in implementirajo 

sistem NPK. 

CPI od leta 2012 izvaja evalvacije, v okviru katerih primerja usklajenost prakse izvajanja sistema NPK 

s formalno določenimi zahtevami. Z evalvacijo smo preverjali ključne dejavnike ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti delovanja sistema NPK v vseh fazah procesa, pri čemer so bili v raziskavi zajeti 

izvajalci, svetovalci in člani komisij ter tudi posamezniki, ki so pridobili NPK. V letu 2022 bomo razvili 

3 temeljne vprašalnike za redno spremljanje izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja ter jih 

prenesli v spletno okolje 1KA. 

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

uporabniki sistema, podjetji in kandidati. S promocijskimi aktivnostmi zagotavljamo pojavnost 

informacij o sistemu v širši javnosti. Dejavno se udeležujemo zaposlitvenih in kariernih sejmov, kjer 

zagotavljamo informiranje in svetovanje kandidatom za pridobitev NPK ter izvajamo predstavitve 

certifikatnega sistema pri socialnih partnerjih in drugih zainteresiranih javnostih. Vsem uporabnikom 

je na voljo tudi spletna stran www.npk.si, ki ponuja osnovne informacije o sistemu NPK in primere 

dobrih praks uporabe sistema NPK (kandidatov in podjetij). 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.npk.si
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Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Zagotavljanje kakovosti postopkov preverjanja in 

potrjevanja NPK 

1 usposabljanje svetovalcev za NPK; 

3 roki preverjanj svetovalcev za NPK; 

3 izvedbe predavanj na osnovnem usposabljanju 

za bodoče člane komisije, ki jih razpisuje ACS; 

45 pregledanih in ocenjenih zaključnih nalog 

kandidatov za člane komisij; 

12 rokov preverjanj za kandidate za člane 

komisij; 

1 predavanje na vseh delavnicah za člane komisij 

in svetovalce, ki jih razpisuje RIC; 

aktualna osebna zbirna mapa, objavljena na 

spletni strani NRP; 

3 vprašalniki za redno spremljanje izvajanja 

postopkov preverjanja in potrjevanja, objavljenih 

na spletnem mestu 1KA 

Promocija sistema NPK Sistem predstavljen 300 predstavnikom  

socialnih partnerjev in posameznikom; 

delujoče in ažurirano spletno mesto npk.si 

Odgovorni osebi za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež, Klement Drofenik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij; 

ustanove, ki izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja NPK, MDDSZ, RIC, ACS. 
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4. NACIONALNI KOORDINATOR REFERNET 

 

FN CPI 2022, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske 

strukture in sredstva Cedefopa 

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: 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) Evropski komisiji, državam članicam EU 

in socialnim partnerjem posreduje aktualne informacije in analize o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju v Evropi. V mrežo so včlanjene vse države članice EU ter Islandija in Norveška. V 

posameznih državah članicah mreže je določen koordinator, ki vodi aktivnosti ReferNeta v svoji 

državi. Vlogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji opravlja CPI. Naloge in aktivnosti ReferNeta se 

izvajajo v dogovoru s Cedefopom. 

1. Poročanje o državnih ukrepih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

Pripravili bomo pregled državnih ukrepov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, t. i. 

National Policy Report. Na podlagi tega Cedefop pripravi pregled napredka Slovenije proti skupnim 

evropskim ciljem. 

2. Časovnica razvoja politik – vizualizacijsko orodje 

Cedefop je pripravlja orodje, ki bo predstavljalo časovnico razvoja politike v Evropi. Orodje bo 

omogočalo pregled razvoja nacionalnih politik in njihovega izvajanja. Orodje bo na voljo javnosti 

konec leta 2022. Cedefop bo v letu 2022 ReferNetu omogočil dostop in vpogled v orodje, ReferNet 

pa bo posredoval povratno informacijo. 

3. Priprava novic in tematskih člankov 

Pripravili bomo novice o novostih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, 

ki jih bo Cedefop objavil na svoji spletni strani. Pripravili bomo 2 tematska članka na temo, ki jo določi 

Cedefop (1. tema: Zgodnje opuščanje šolanja kot posledica covida). 

4. Promocija in vzdrževanje spletne strani 

5. Okrepitev vloge konzorcija ReferNet na področju zagotavljanja informacij CPI in pregledovanja 

pripravljenih gradiv. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Poročanje o državnih ukrepih na področju 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

National Policy Report;  

izpolnjen vprašalnik 

Časovnica razvoja politik Pregled orodja in priprava povratne informacije 

Priprava novic in tematskih člankov 3 novice; 

2 tematska članka 

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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5. RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA KURIKULA V SODELOVANJU S ŠOLAMI IN 

SOCIALNIMI PARTNERJI 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

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

strokovno izobraževanje 

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

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo pri razvoju kurikula sledili nacionalnim in evropskim usmeritvam ter 

prednostnim nalogam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, usmerjenim v pripravo 

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

konkurenčno gospodarstvo in družbeno blaginjo. 

V sodelovanju s socialnimi partnerji bomo razvijali strateške dokumente na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. Pripravljali bomo potrebne metodološke podlage za pripravo in izvedbo 

programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, tako da bodo zagotavljali uravnoteženo 

razmerje poklicnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc s poudarkom na digitalnih, trajnostnih 

in drugih spretnostih, ki dajejo dobro podlago za zaposljivost, vseživljenjsko učenje, socialno 

vključenost, aktivno državljanstvo in osebni razvoj. 

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

sodelovanju s pristojnima zbornicama. Podpirali bomo razvoj in uvajanje različnih modelov šolskega 

kurikula za različne oblike izobraževanja. 

Opravljali bomo podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Sodelovali bomo s skupnostmi šol, šolami, njihovimi 

vodstvi in učitelji na posameznih strokovnih področjih pri uvajanju novosti in razvojnih rešitev, kot so 

kombinirano izobraževanje, vajeniška oblika izobraževanja, individualizacija itd. Šolske kolektive 

bomo podpirali tudi pri uvajanju fleksibilnejših oblik izobraževanja in novih didaktičnih pristopov. 

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

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter jim zagotavljali potrebno podporo. Za potrebe 

MIZŠ bomo glede na izkazane potrebe pripravili strokovna mnenja v upravnih postopkih verifikacije 

izobraževalnih programov ter pri vrednotenju ustreznosti in priznavanju v tujini pridobljene 

izobrazbe. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Implementacija razvojnih rešitev in svetovanje 

šolam, ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju 

šolskih kurikulov in izvedbi učnega procesa v 

različnih oblikah izobraževanja, šolski in vajeniški 

Izvedenih 5 usposabljanj za kakovostno 

načrtovanje in izvajanje kurikula 

Podpora MIZŠ v upravnih postopkih verifikacije 

izobraževalnih programov, pri vrednotenju in 

priznavanju izobraževanja 

Izdelana pisna mnenja 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

zbornice, združenja delodajalcev, delodajalci. 
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6. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

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

partnerji 

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

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

delom kot enega od ključnih elementov za zagotavljanje poklicne usposobljenosti diplomantov 

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

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

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

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

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

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

izobraževanja. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvajanje strokovnih srečanj in usposabljanj 

izvajalcev praktičnega usposabljanja z delom 

Izvedena 4 srečanja po strokovnih področjih; 

izdelan predlog za izboljšanje kakovosti 

načrtovanja in izvajanja PUD 

Umeščanje KPU in njegova uporaba pri 

načrtovanju ter izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom v programih srednjega 

poklicnega izobraževanja 

Pripravljen program usposabljanja za umeščanje 

KPU  

 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Boris Klančnik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

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

strokovno izobraževanje 

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

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

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

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

se 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. 

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

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

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

usposabljanje za ocenjevalce drugega predmeta PM in razvijali enotni ustni del izpita v posameznih 

izobraževalnih programih. 

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

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

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

učitelji modulov maturitetnega predmeta. 

Poleg tega bomo pripravili in izvedli usposabljanja za kakovostno pripravo različnih izpitnih gradiv na 

zaključku izobraževanja (drugi ali četrti predmet poklicne mature ter izdelek oziroma storitev in 

zagovor na zaključnem izpitu). 

Posebno pozornost bomo namenili usposabljanju učiteljev, mentorjev in vseh vključenim v izvedbo 

zaključnega izpita v programih srednjega poklicnega izobraževanja, ki se izvajajo v vajeniški obliki 

izobraževanja. 

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

izvajanju zaključnih izpitov in poklicne mature. 

Izvedli bomo spremljavo poklicne mature in spremljavo zaključnega izpita. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj usposabljanja za dvig kakovosti 

preverjanja in ocenjevanja znanja za učitelje 

stroke po izobraževalnih programih 

Pripravljen program za izvedbo usposabljanja 

učiteljev za 3 izobraževalne programe 

Sodelovanje z Državno komisijo za zaključne 

izpite in Državno komisijo za poklicno maturo, 

priprava podlag za izvajanje zaključnih izpitov in 

poklicne mature 

Pripravljenih 5 podlag za izvedbo zaključevanja 

Usposabljanje za učitelje stroke za zaključne 

izpite v izobraževalnih programih nižjega in 

srednjega poklicnega izobraževanja ter 

usposabljanje za izvajanje poklicne mature in 

koordiniranje dela v 2 spletnih učilnicah 

Izvedena 3 usposabljanja za zaključevanje 

izobraževanja 

Priprava šol in učiteljev na izvajanje pisnega izpita 

iz drugega predmeta poklicne mature 

Izvedena usposabljanja učiteljev za 

3 izobraževalne programe 
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Sodelovanje v DPK PM in zagotavljanje podpore 

pri pripravi izpitnih gradiv 

Usklajene naloge s predmetnih izpitnih katalogov 

v izpitnih polah na 12 področjih 

Razvoj enotnega ustnega dela izpita iz drugega 

predmeta PM 

Izvedeni 2 usposabljanji za pripravo vprašanj za 

ustni del izpita drugega predmeta PM 

Pregled predmetnih izpitnih katalogov in 

maturitetnega izpitnega kataloga za leto 2023 

Opravljen pregled maturitetnih izpitnih 

katalogov in predmetnih izpitnih katalogov po 

strokovnih področjih za leto 2023 

Sodelovanje pri pripravi poročil o izvedbi 

zaključnega izpita in poklicne mature 

Pripravljeno poročilo za ZI in določenih poglavij 

za PM 

Spremljava zaključnega izpita in poklicne mature 

(drugi in četrti predmet PM, izdelek oziroma 

storitev in zagovor) 

Izdelano poročilo o spremljavi zaključnega izpita 

in poklicne mature 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Boris Klančnik 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

CPI analizira pokritost strokovnih modulov z učnimi gradivi in spremlja stanje učnih gradiv po 

posameznih strokovnih področjih ter na podlagi teh podatkov koordinira oskrbo z ustreznimi učnimi 

gradivi za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Spodbuja razvoj 

sodobnih in kakovostnih gradiv, ki vključujejo interaktivne in multimedijske elemente ter podpirajo 

aktivno in individualizirano učenje. Koordinira delo Komisije za učbenike in proces potrjevanja 

učbenikov na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje ter sproti osvežuje 

informacije v spletni aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov. Sodeluje tudi pri promociji kakovostnih 

učnih gradiv za različne uporabnike in ozavešča o pomenu kakovostnih strokovnih učnih gradiv v 

izobraževanju. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Spremljanje pokritosti strokovnih modulov z 

učnimi gradivi 

Objavljeno poročilo o stanju učnih gradiv na 

izbranem področju  

Koordiniranje dela Komisije za učbenike, urejanje 

Kataloga potrjenih učbenikov 

Osvežene informacije o potrjenih učbenikih v 

spletni aplikaciji Katalog potrjenih učbenikov 

Promocija učbenikov prek različnih medijev 

(spletna stran, FB, srečanja študijskih skupin …) 

3 objave o na novo potrjenih učbenikih na spletni 

in Facebook strani CPI  

Razvoj sodobnih in kakovostnih strokovnih učnih 

gradiv ter ozaveščanje o njihovem pomenu v 

izobraževanju 

Dejavno sodelovanje na vsaj enem strokovnem 

dogodku – predstavitev novih učnih gradiv in 

njihovega pomena za izobraževanje  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

IZOBRAŽEVANJU 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

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

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

Opis naloge: 

Srečanja strokovnih delavcev šol in tekmovanja dijakov spodbujajo sodelovanje med šolami 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 ter modelov priprave in izvedbe tekmovanj. Dijaki se lahko primerjajo 

med seboj v obvladovanju različnih poklicnih spretnosti. Sistematično spremljanje in analiziranje 

tekmovalnih nalog na strokovnih področjih bosta dolgoročno pripomogla k dvigu ravni zahtevnosti 

tekmovanj ter večji konkurenčnosti naših tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih. 

Tudi v letu 2022 bomo spodbujali srečanja strokovnih delavcev in tekmovanja dijakov ter šolam 

ponujali pomoč pri načrtovanju in čim bolj kakovostni izvedbi dogodkov.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Strokovna podpora šolam pri pripravi ter 

izvedbi tekmovanj in strokovnih srečanj na 

različnih strokovnih področjih, udeležba na 

srečanjih in priprava poročila o izvedenih 

tekmovanjih 

Izdelano poročilo o izvedbi tekmovanj 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

srednje poklicne in strokovne šole. 
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10. RAZVOJ OKVIRA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PSI 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja  

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

strokovno izobraževanje 

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

strokovnega izobraževanja 

Opis naloge:  

Razvoj okvira ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti PSI se uresničuje skozi naslednje stalne 

naloge: vodenje nacionalne referenčne točke za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja 

(EQAVET NRP Slovenia), prispevanje k nadaljnjemu razvoju skupnega evropskega okvira kakovosti 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja – okvira EQAVET, nadaljnji razvoj in implementacija 

nacionalnega okvira kakovosti PSI, usklajevanje nacionalnega okvira kakovosti PSI z evropskim 

okvirom EQAVET, sodelovanje pri razvoju skupnega nacionalnega okvira kakovosti VIZ ter umeščanje 

specifik PSI v skupni nacionalni okvir kakovosti VIZ. 

V letu 2022 nalogo uresničujemo prek naslednjih aktivnosti: 

- dejavno udeleževanje dogodkov mreže EQAVET (letno srečanje in forum) in PLA (angl. Peer learning 

Activities), ki jih organizira Sekretariat mreže EQAVET; 

- na dogodkih mreže EQAVET predstavljanje dobrih rešitev in primerov dobrih praks iz slovenskega 

nacionalnega prostora; sodelovanje v diskusijah in soustvarjanje novega znanja v mreži; krepitev 

sodelovanja z NRP-ji drugih držav članic ter sklepanje partnerstev za namene skupne izvedbe 

posameznih razvojnih aktivnosti, ki jih udejanjamo prek projekta Erasmus+ za NRP-je mreže EQAVET; 

širitev znanja in usmeritev mreže EQAVET v nacionalni prostor; 

- CPI v skladu s 17. členom ZPSI, zakonodajo in evropskimi usmeritvami (okvir kakovosti EQAVET+) 

koordinira in sodeluje pri pripravi Nacionalnega poročila o kakovosti poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Poročilo pripravlja po nacionalnih kazalnikih kakovosti PSI, ki so usklajeni z 10 

kazalniki okvira kakovosti EQAVET. Pri pripravi poročila so razvojna prizadevanja usmerjena v 

nadgrajevanje koncepta poročila in tudi izboljševanje procesa njegove priprave. V proces priprave 

postopno vključujemo predstavnike različnih skupin deležnikov, vključno z delodajalci, ki delujejo na 

ravni sistema PSI ter soustvarjajo razvoj in delovanje celovitega sistema PSI. Proces priprave poročila 

pomeni tudi diskusijo, usklajevanje mnenj, medsebojno informiranje in stalno učenje za vse; 

- poročanje evropski mreži ReferNet in mreži EQAVET o nadaljnjem razvoju nacionalnega okvira 

kakovosti PSI v skladu z okvirom EQAVET in o njegovi implementaciji. Po potrebi tudi poročanje 

nacionalnim telesom in ustanovam, kot je na primer MIZŠ;  

- usklajevanje in sodelovanje z NRP-ji preostalih evropskih orodij (SOK-EOK, Europass in ReferNet), 

usklajevanje z delom na preostalih evropskih projektih in projektih, podprtih z evropskimi sredstvi, 

ter z redno dejavnostjo CPI.  
Aktivnosti  Pričakovani rezultati  

Nacionalno poročilo o kakovosti PSI Pripravljeno poročilo o enem nacionalnem 

kazalniku 

Aktivno udeleževanje dogodkov mreže EQAVET  Udeležba na 2 dogodkih mreže EQAVET 

Sodelovanje v raziskavi Sekretariata EQAVET Izpolnjen vprašalnik/poročilo  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI  Saša Grašič  
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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 EQAVET, GZS, OZS. 
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11. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 3: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

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

in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

Opis naloge: 

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

strokovnih delavcev, ki jih narekujejo razmere zaradi covida-19. Podprli bomo uvajanje razvitega 

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

kot učinkovit način doseganja učnih ciljev tudi v prihodnje.  

V okviru KATIS za šolsko leto 2021/22 bomo organizirali in izvajali programe izobraževanja in 

usposabljanja, potrjene na razpisu MIZŠ. Za šolsko leto 2022/2023 bomo prijavili nove aktualne 

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

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

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

druge strokovne delavce za kakovostno načrtovanje in izvajanje pedagoškega procesa ter ua 

preverjanje in ocenjevanje znanja v spremenjenih razmerah, za uvajanje sodobnih pedagoških 

pristopov, za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja v šolski in vajeniški obliki 

izobraževanja ter za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Prostor bomo namenili tudi predstavitvi in 

izmenjavi izkušenj in dobrih praks med šolami. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izobraževanje in usposabljanje v programih 

KATIS  

3 razviti novi programi usposabljanja; 

4 izvedeni programi usposabljanja 

Izobraževanje in usposabljanje v mreži študijskih 

skupin 

15 izvedenih usposabljanj 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

delavci poklicnih in strokovnih šol. 
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12. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

FN CPI 2022, MDDSZ – ukrep 2611-11-0080, PP št. 5511 Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture; 

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

Opis naloge: 

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

(Europass, NKT SOK-EOK, EQAVET in 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.  

S skupnim sodelovanjem na promocijskih dogodkih bomo spodbujali razširjanje in uporabo pobud 

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

Posodabljali bomo podstran na spletni strani CPI s ključnimi informacijami o mednarodnih strokovnih 

in strateških dokumentih na področju PIU ter pripravili tematske povzetke aktualnega dogajanja na 

področju razvoja orodij za transparentnost na ravni EU. 

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

dobrih praks, izmenjave izkušenj, vzpostavljanja mednarodnih partnerstev ter zagotavljanja 

osebnostnega in profesionalnega razvoja zaposlenih na CPI.  

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

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

ter navezovanje novih stikov in vzpostavljanje novih mrež.  

CPI v letu 2022 sodeluje v 15 projektih, financiranih iz sredstev Erasmus+. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava strokovnih dokumentov Pripravljena 2 novičnika 

Promocijske aktivnosti nacionalnih 

koordinacijskih točk 

Udeležba na 2 sejmih/dogodkih 

Organizacija diseminacijskega dogodka 1 izveden dogodek 

Priprava projektov in projektne dokumentacije za 

nacionalne in mednarodne projekte 

Oddanih 8 projektov, v katerih CPI sodeluje kot 

partner 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje in projektne pisarne. 
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13. SKUPNE SLUŽBE 
 

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

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

Skupne službe na CPI so zadolžene za izvajanje naslednjih dejavnosti: 

- administrativna podpora zaposlenim in direktorju; 

- finance in računovodstvo; 

- nabava in javna naročila; 

- splošne in kadrovske zadeve;  

- odnosi z javnostmi;  

- IKT – informacijsko-komunikacijska podpora; 

- založništvo; 

- knjižnica; 

- vzdrževanje stavbe in voznega parka. 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Aleksandar Sladojević 
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3.3.2 Osnovne naloge CPI v letu 2022 

 

Št. naloge Naslov osnovne naloge Vir financiranja – PP ID 

14.  Evalvacija poklicnega izobraževanja MIZŠ – 687210 20 

 15. Priprava programov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

MIZŠ – 687210 24 

16. Študijske skupine MIZŠ – 667610 25 

17. Izvajanje aktivnosti za mednarodne mreže: 

ECVET, EQAVET, EQF, ESCO, ETF 

MIZŠ – 716910 23 

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. Centralni register učnih podjetij MIZŠ – 687210 18 

21. Digitalna strategija javnega zavoda in njena 

implementacija 

 19 
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14. EVALVACIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
  

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center za poklicno izobraževanje  

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

strokovno izobraževanje 

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

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

V letu 2022 bomo izvedli raziskavo o inkluzivnosti poklicnih in strokovnih šol. Po definiciji UNESCA 

(2020) inkluzija v izobraževanju pomeni zagotavljanje enakosti izobraževalnih možnosti za vse 

dijakinje in dijake (dijake) ter se osredotoča na tiste skupine dijakov, ki so najbolj izpostavljeni 

marginalizaciji in izključenosti. Gre za zagotavljanje izobraževalnih priložnosti vsem dijakom in ne le 

tistim s posebnimi potrebami (Košak Babuder in Velikonja, 2011; Lesar, 2008).  

Opredelili bomo koncept inkluzivne šole, določili elemente inkluzivne šole, kot so na primer metode 

prepoznavanja potreb dijakov iz ranljivih skupin, ukrepi v podporo dijakom iz ranljivih skupin, 

podpora in pomoč strokovnim delavcem, organizacijske rešitve. Z evalvacijo bomo preverili 

prisotnost elementov inkluzivne šole v poklicnih in strokovnih šolah ter identificirali potrebe v smeri 

krepitve inkluzivnega izobraževanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na podlagi raziskave 

bomo v naslednjih letih načrtovali razvoj mreže inkluzivnih srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki jih 

bomo po načelu, osredinjenem na šolo, podprli s čim širšim naborom podpornih aktivnosti. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Raziskava o inkluzivnosti poklicnih in strokovnih 

šol (analiza stanja in potreb) 

Poročilo o rezultatih raziskave 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

zunanji sodelavci. 
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15. PRIPRAVA PROGRAMOV SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 
 

FN CPI 2022, MIZŠ – ukrep 3311-11-0010, PP št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji  

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo pripravili nove oziroma prenovljene izobraževalne in študijske programe, ki 

bodo vsebinsko in izvedbeno v največji možni meri prilagojeni potrebam trga dela ter bodo 

zagotavljali uravnoteženo razmerje poklicnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc, ki dajejo 

dobro podlago za zaposljivost, vseživljenjsko učenje, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in 

osebni razvoj. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava izobraževalnih in študijskih programov v 

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Pripravljenih 5 programov 

  

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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16. ŠTUDIJSKE SKUPINE 
 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

Dolgoročni cilj 3: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

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

in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

Opis naloge: 

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

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

ustreznih usposabljanj za uvajane novosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v stroki za 

posamezna strokovna področja, za uvajanje novih didaktičnih pristopov in pedagoške prakse ter dela 

z dijaki s posebnimi potrebami s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Organizirali bomo tudi strokovne 

ekskurzije. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Načrtovanje, organizacija in izvedba 

usposabljanj, izobraževanj in strokovnih 

ekskurzij za učitelje in druge strokovne delavce 

različnih strokovnih področij z zunanjimi 

sodelavci  

Izpeljanih 20 usposabljanj  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Davorin Majkus 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj 

in spretnosti 

Opis naloge: 

CPI sodeluje v razvojnih skupinah in na delovnih sestankih v prostoru EU, in sicer EQAVET ipd. 

Predstavnik CPI je imenovan v EQF Advisory Group, EUROPASS Advisory Group, Governing board 

ETF in MSWG ESCO. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Udeležba na delovnih sestankih, v razvojnih 

skupinah, na mednarodnih konferencah in 

seminarjih 

Sodelovanje na 10 sestankih, konferencah in 

seminarjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

Evropska komisija, ETF, Cedefop. 
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18. NIZKONAKLADNI UČBENIKI 
 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 483210 Učbeniki in učna tehnologija 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

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

Zagotavlja tudi delovanje spletne knjižnice v okviru spletne strani www.cpi.si, na kateri so objavljena 

učna gradiva v e-obliki. Načrtovanje novih učbenikov temelji na podatkih o potrebah po učnih 

gradivih za posamezne strokovne module, ki jih CPI pridobi s sistematičnimi analizami stanja učnih 

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

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

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

zagotavljanje rezultatov to potrebno. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Načrtovanje novih učbenikov v skladu z analizo 

potreb po učbenikih, koordinacija procesa 

nastajanja učbenikov 

3 novi učbeniki  

Vzdrževanje spletne knjižnice v okviru spletne 

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

Gradiva v e-obliki so objavljena v spletni knjižnici  

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

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

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje  

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

izobraževalnih in vzgojnih programov bomo po potrebi obravnavali pobude predlagateljev za 

uvrstitev študijskega programa za pridobitev izobrazbe med programe, ki so določeni kot ustrezni za 

delo v VIZ, ter pripravili ustrezna strokovna gradiva za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu. 

Po potrebi bomo vključili zunanje sodelavce. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Obravnava pobud predlagateljev za uvrstitev 

študijskega programa za pridobitev izobrazbe 

med ustrezne programe za delo v VIZ in priprava 

gradiva za obravnavo na pristojnem strokovnem 

svetu 

Število prejetih pobud 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, fakultete. 
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20. CENTRALNI REGISTER UČNIH PODJETIJ 
  

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 687210 Center poklicnega izobraževanja 

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

partnerji 

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

sodelovanju s socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo zagotovili delovanje Centralnega registra učnih mest (CRUM) in s tem dostop 

do zbirke podatkov o poslovnih subjektih, ki so pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Obrtno-

podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) verificirani za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva. Register združuje podatke zbornic, za njegovo 

vzdrževanje pa skrbi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI). 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Vzdrževanje in zagotavljanje strežniškega 

prostora za potrebe CRUM 

Delujoč CRUM 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Mihaela Žveglič; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

GZS, OZS, TZS. 

 

 

21. DIGITALNA STRATEGIJA JAVNEGA ZAVODA IN NJENA IMPLEMENTACIJA 
 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 483010 Center poklicnega izobraževanja 

Dolgoročni cilj 6: Razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, ki gradi svojo vlogo na timskem delu samostojnih in 

kreativnih sodelavcev 

Kratkoročni cilj 6.3: Izboljševati informacijsko podporo in varnost 

Opis naloge: 

Javni zavod pripravi digitalno strategijo in jo uresničuje. Pri tem upošteva vsa področja, navedena v 

Strateških usmeritvah nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 oziroma v akcijskem 

načrtu digitalnega izobraževanja 2027 (ANDI 2027), ki je še v pripravi. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava digitalne strategije CPI Digitalna strategija javnega zavoda CPI 

(dokument) 

Implementacija digitalne strategije CPI Delno implementirana strategija v delo vseh 

zaposlenih 

Izobraževanje in usposabljanje – stalno 

strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 

Izvedba usposabljanja za zaposlene na področju 

uporabe novih orodij IKT 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Aleksandar Sladojević 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: sodelavci središča Skupne službe in projektna pisarna.  
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3.3.3  Posebne naloge CPI v letu 2022 

 

Št. naloge Naslov posebne naloge Vir financiranja – PP ID 

22. Nacionalna koordinacijska točka za Evropsko 

ogrodje kvalifikacij NCP EQF  

MIZŠ – 667610 

+ EK 

32 

23. Register kvalifikacij SOK in Europass priloga k 

spričevalu 

MIZŠ – 667610 

+ EK 

35 

24. Europass MIZŠ – 667610 

+ EK 

30 

25. EQAVET – NRP (ERASMUS+,K3) 2021–2023 MIZŠ – 667610 

+ EK 

29 

 26. Dvig jezikovnega in kulturnega kapitala dijakov 

srednjih strokovnih in poklicnih šol 

MIZŠ – 716910 28 

27. Kulturno-umetnostna vzgoja v poklicnih in 

strokovnih srednjih šolah 

MIZŠ – 716910 29 

28. Standardi za opremo in prostor v programih 

poklicnega in strokovnega izobraževanja 

MIZŠ – 151510 36 

29. Posodobitev sistema napredovanja strokovnih 

delavcev v VIZ v nazive 

MIZŠ – 716710 31 

30. Promocija poklicnega izobraževanja MIZŠ – 401910 34 

31.  Tekmovanje EuroSkills MIZŠ – 667610 37 
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22. NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EVROPSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 

NCP EQF  
 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj 

in spretnosti 

Opis naloge: 

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

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

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

Nacionalnega ogrodja kvalifikacij z Evropskim ogrodjem kvalifikacij, da bi se tako povečali kakovost 

in preglednost kvalifikacijskega sistema v državi. 
Ob upoštevanju Evropskega ogrodja kvalifikacij kot ključnega primerjalnega orodja za spodbujanje 

razumevanja in priznavanja kvalifikacij in učenja med državami ter za spodbujanje različnih vrst 

mobilnosti po Evropi je namen projekta NCP EQF osredotočen na izboljševanje transparentnosti, 

primerljivosti in prenosljivosti kvalifikacij posameznikov v Evropi. Namen projekta se uresničuje prek 

doseganja naslednjih ciljev: analizirati potrebe po pregledu in posodobitvi SOK ter njegovega 

umeščanja v EOK in EOVK, z objavo informacij iz Poročila o vrednotenju neformalnega in 

informalnega učenja, s spodbujanjem uporabe NOK/EOK med ciljnimi skupinami in ključnimi 

deležniki, s sodelovanjem s ključnimi nacionalnimi deležniki na nacionalni in evropski ravni ter analizo 

potreb in možnosti za vključevanje mikrokvalifikacij v NOK. 

Z objavo informacij o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja bomo prispevali k enemu 

od ključnih ciljev EOK, ki se nanaša na spodbujanje razumevanja in priznavanja kvalifikacij in učenja 

med državami, ter s tem podpirali uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic, ki zadeva pravico 

do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja. 

Sodelovali bomo s ključnimi nacionalnimi in evropskimi deležniki pri promoviranju in implementaciji 

nacionalnega in evropskega ogrodja kvalifikacij, prek sodelovanja na srečanjih mrež nacionalnega 

predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in na srečanjih nacionalnih točk za EOK v organizaciji 

Evropske komisije. 

Ob upoštevanju novega Programa znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, 

socialno pravičnost in odpornost, ki se med drugim osredotoča tudi na evropski pristop k 

mikrokvalifikacijam kot enega od ključnih ukrepov, usmerjenih v povečanje zaposljivosti državljanov 

ter zagotavljanje znanj in spretnosti za delovna mesta, prilagojena zelenemu in digitalnemu prehodu, 

bomo v okviru NKT SOK-EOK raziskali koncept in možnosti uporabe mikrokvalifikacij na nacionalni 

ravni ter njihovega vključevanja v Nacionalno ogrodje kvalifikacij. 
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Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Objava informacij o vrednotenju neformalno 

pridobljenega znanja na portalu SOK 

Pripravljena podstran portala SOK 

Sodelovanje z deležniki na evropski ravni Udeležba na 2 sestankih mreže NCP EQF 

Spodbujanje razprave o vključevanju 

mikrokvalifikacij v SOK 

Pripravljeno strokovno gradivo za razpravo 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle; svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

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

delodajalcev, grozdi, delodajalci, sindikati, SURS, izobraževalne ustanove, univerze, tuji strokovnjaki. 
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23. REGISTER KVALIFIKACIJ SOK IN EUROPASS PRILOGA K SPRIČEVALU 

 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno 

rast gospodarstva 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj 

in spretnosti 

Opis naloge: 

V letu 2022 bomo zagotavljali redno vzdrževanje varnosti in delovanja portala SOK ter registra 

kvalifikacij SOK in aplikacije EPS.  

NKT SOK-EOK je dolžna v skladu s 13. členom ZSOK na nacionalni ravni zagotavljati objavo in vodenje 

registra kvalifikacij SOK in povezave s portalom EOK, ter v skladu s 17. členom ZSOK zagotoviti tudi, 

da se register hrani trajno. 

Nacionalni center Europass opravlja vse naloge, vezane na izdajo priloge k spričevalu (priprava podlag 

in koordinacija izdaje), ki je obvezna od leta 2017 skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. Sistem za izdajo priloge k spričevalu, ki pokriva področje transparentnosti kvalifikacij 

za celotno poklicno in strokovno izobraževanje, je na nacionalni ravni dodatno razvit kot 

individualiziran dokument. 

Ob upoštevanju novega Programa znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, 

socialno pravičnost in odpornost, ki v okviru razvoja orodij ljudem omogočajo, da vse življenje 

pridobivajo znanja in spretnosti, bomo izvedli pilotiranje digitalno podpisanih potrdil na primeru 

Europass prilog k spričevalu in kvalifikacij iz registra SOK. Evropska komisija je znotraj portala 

Europass pripravila platformo za izdajo digitalno podpisanih potrdil (DSC). Ta platforma državam 

omogoča pripravo elektronsko podpisanega potrdila prek sistema EDCI (angl. European Digital 

Credentials Infrastructure).  

Razvili bomo tudi spletno aplikacijo na portalu SOK za generiranje ravni SOK/EOK za kvalifikacije, ki 

niso v registru SOK. Aplikacija bo omogočala uporabniku, da določi ustrezno raven SOK/EOK glede 

na svojo izobrazbo. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Redno vzdrževanje portala SOK in registra 

kvalifikacij SOK 

Delujoč portal in register SOK 

Redno vzdrževanje aplikacije EPS Delujoča aplikacija EPS 

Razvoj spletne aplikacije na portalu SOK za 

generiranje ravni SOK/EOK za kvalifikacije, ki niso 

v registru SOK 

Delujoča aplikacija 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Nejc Jensterle, Špela Pogačnik Nose; svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

Evropska komisija, Cedefop, MDDSZ, MIZŠ. 

 

  



58 

 
 

 
 

 

24. EUROPASS 
 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva in sredstva Evropske komisije 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno rast 

gospodarstva 

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

življenje, ter povečati transparentnost in prenosljivost pridobljenih znanj in 

spretnosti 

Opis naloge: 

Nacionalni center Europass koordinira ter promovira razvoj in uporabo dokumentov Europass, 

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

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

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

mobilnost).  

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

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

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

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

(nacionalna spletna stran, novice na spletni strani CPI, Facebooku …).  

Posebna naloga Nacionalnega centra Europass je podpora pristojnim ustanovam pri izdajanju potrdil 

Europass mobilnost. Nacionalni center vzdržuje in posodablja spletno aplikacijo 

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

predajo dokumentov imetnikom potrdil in zagotavlja pomoč uporabnikom. 

Posebna naloga Nacionalnega centra Europass je tudi koordinacija izdaje dokumentov Europass 

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

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

izdajo, podpora uporabnikom …).  

Center sodeluje z deležniki na nacionalni in EU ravni. Na nacionalni ravni deluje nacionalna delovna 

skupina za razvoj in implementacijo Europass, imenovana po sklepu ministra MIZS, na ravni EU pa 

sodeluje v mreži nacionalnih centrov, mednarodnih delovnih skupinah, z Evropsko komisijo in 

drugimi, zlasti sorodnimi mrežami EU. Na nacionalni in EU ravni je še zlasti intenzivno sodelovanje z 

mrežama EU Euroguidance in NCP EQF, Nacionalni center Europass pa se povezuje tudi s 

pomembnimi deležniki na področju izobraževanja in zaposlovanja (mreže EU, ustanove, dejavne na 

področju izobraževanja, zaposlovanja …). 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Informiranje uporabnikov, širše javnosti in 

socialnih partnerjev 

10 javnih predstavitev; 

informativno-promocijsko gradivo (2); 

spletno informiranje (4): vzdrževanje in 

posodabljanje nacionalne spletne strani, 

Facebook profil, e-novičnik (2 številki) 
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Podpora uporabnikom pri izdaji dokumentov 

Europass mobilnost 

Vzdrževanje in posodabljanje spletne aplikacije 

za izdajo potrdil;  

podpora in pošiljanje map uporabnikom 

Podpora uporabnikom pri izdaji dokumentov 

Europass priloga k spričevalu 

Razvoj podlag za izdajanje priloge k spričevalu: 

priprava za nove izobraževalne programe in vnosi 

na ustrezne spletne strani; 

priprava poročila o izdaji na nacionalni ravni; 

urejanje seznama prilog k spričevalu 2022; 

priprava 2 delavnic za uporabo aplikacije za 

ustanove in podpora uporabnikom 

Sodelovanje v aktivnostih na ravni EU Sodelovanje z Evropsko komisijo pri drugi fazi 

prenove portala EU (prevodi in dopolnitve); 

sodelovanje v mreži nacionalnih centrov 

Europass (2 sestanka) in v 2 mednarodnih 

delovnih skupinah 

Sodelovanje na nacionalni ravni 1 letno srečanje nacionalne projektne skupine; 

udeležba na srečanjih drugih mrež EU / socialnih 

partnerjev izobraževanja / zaposlovanja (3) 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Špela Pogačnik Nose 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

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

komisije v Sloveniji. 
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25. EQAVET NRP (ERASMUS+, K3) 2021–2023 

  

FN CPI 2022, 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: 

Razvoj in nadgrajevanje posameznih segmentov okvira kakovosti PSI, njegova implementacija na 

nacionalno raven ter podpora izvajalcem PSI pri vzpostavljanju in nadaljnjem razvoju okvirov 

kakovosti. Nacionalni okvir kakovosti PSI in aktivnosti za njegovo implementacijo usklajujemo z 

evropskim okvirom kakovosti EQAVET.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Vodenje in zagotavljanje kakovosti  Vmesno poročilo o realizaciji projekta  

Nadgradnja spletne strani, promocija in 

diseminacija rezultatov projekta in nacionalne 

referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji  

Redno posodobljene vsebine na spletni strani in 

objavljene novice (3 novice in 3 Facebook 

objave); 

izbrane vsebine spletne strani na voljo v 

angleškem jeziku 

Nadaljnji razvoj in implementacija podpore 

izvajalcem v procesu samoevalvacije 

(vzpostavljeni in delujoči dve deležniški delovni 

skupini – EpoS in DS spremljanje diplomantov)  

 

Vzpostavljena in delujoča deležniška delovna 

skupina – EpoS (4 sestanki); 

vzpostavljena in delujoča deležniška delovna 

skupina za spremljanje diplomantov SPSI 

(4 sestanki); 

osnutek vprašalnika za ugotavljanje zmogljivosti 

IKT izvajalca PSI; 

osnutek smernic za spremljanje diplomantov na 

ravni izvajalcev PSI; 

načrt razvoja platforme IKT v podporo 

samoevalvaciji izvajalcev 

Nadaljnji razvoj mednarodnih kolegialnih presoj 

v sodelovanju 4 držav (Slovenije, Hrvaške, Finske 

in Estonije)  

4 on-line sestanki s partnerji za namene razvoja 

načrtovanih rezultatov 

Mednarodno usposabljanje presojevalcev 

izvajalcev PSI 

Zasnova in izvedba usposabljanja  

Izvedba mednarodnih kolegialnih presoj 

izvajalcev PSI (sodelovanje v presojah izvajalcev 

drugih sodelujočih držav in koordinacija 

mednarodne presoje 1 izvajalca v Sloveniji)  

Časovnica mednarodnih kolegialnih presoj v 

4 državah z opredeljenimi izvajalci in presojevalci 

Nadaljnji razvoj in implementacija usposabljanj 

za namene zagotavljanja podpore pri vzpostavitvi 

in nadgradnji notranjih okvirov kakovosti pri 

izvajalcih PSI 

  

Vzpostavljena in delujoča deležniška delovna 

skupina za evalvacijo okvirov kakovosti izvajalcev 

PSI (4 sestanki); 

poročilo o evalvaciji okvirov kakovosti pilotnih 

izvajalcev; 

izvedba 5 usposabljanj za izvajalce PSI 
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Kolegialna presoja sistemov PSI na ravni EU 

(sodelovanje v vlogah presojevalcev v drugih 

državah, organizacija presoje v Sloveniji)  

  

Opredeljena in s ključnimi deležniki usklajena 

tema za presojo v Sloveniji ter prijavljena na 

Sekretariat EQAVET; 

sprejeti dogovori s Sekretariatom EQAVET o 

sodelovanju slovenskih predstavnikov v vlogi 

presojevalcev drugih držav 

Priprava opisa nacionalnih ureditev upravljanja 

kakovosti glede na okvir EQAVET 

Opis nacionalnih ureditev upravljanja kakovosti 

PSI glede na okvir EQAVET 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Saša Grašič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: 2 zaposlitvi; svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje in Središča za razvoj poklicnega 

izobraževanja; 

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

nacionalne institucije na področju VIZ, GZS, OZS. 
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26.  DVIG JEZIKOVNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA DIJAKOV SREDNJIH STROKOVNIH 

IN POKLICNIH ŠOL 

 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo v letu 2022 spodbujali vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v 

poklicno in strokovno izobraževanje ter se povezovali z drugimi institucijami pri razvoju KUV. Širili 

bomo mrežo koordinatorjev KUV na poklicnih in strokovnih šolah s poudarkom na bralni kulturi in 

bralni pismenosti v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, pa tudi večjezičnosti. Pripravili bomo 

medresorski posvet Dvig jezikovnega in kulturnega kapitala dijakov srednjih strokovnih in poklicnih 

šol, katerega cilj bo izmenjava izkušenj in spodbuda k vključevanju različnih vsebin KUV v vse 

programe PSI. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava posveta Dvig jezikovnega in kulturnega 

kapitala dijakov srednjih strokovnih in poklicnih 

šol  

Izveden posvet 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, Ministrstvo za kulturo, Cankarjev dom.  

 

27. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V POKLICNIH IN STROKOVNIH SREDNJIH 

ŠOLAH 

  

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

V okviru naloge bomo v letu 2022 ponovno pripravili predstavitev izbrane teme s področja poklicnega 

in strokovnega izobraževanja z namenom promocije na Kulturnem bazarju 2022. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Predstavitev izbrane teme s področja poklicnega 

in strokovnega izobraževanja z namenom 

promocije na Kulturnem bazarju 2022 

Izvedena predstavitev na sejemskem dogodku 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Danuša Škapin 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MZI, Ministrstvo za kulturo, Cankarjev dom.  
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28. STANDARDI ZA OPREMO IN PROSTOR V PROGRAMIH POKLICNEGA IN 

STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

  

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 151510 – Priprava dokumentacije v srednjem šolstvu 

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: 

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in 

Revizijskega poročila o učinkovitosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja javne službe 

od drugih dejavnosti v javnih zavodih bomo pripravili metodologijo za pripravo opisa potrebne 

opreme v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Imenovali bomo delovne skupine, ki 

bodo sodelovale pri pripravi pregleda potrebnih prostorov (specialnih učilnic, laboratorijev, 

delavnic itd.) za izvedbo strokovnega dela posameznih programov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter pri popisu opreme po programih oziroma področjih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava metodologije za pripravo opisa 

potrebne opreme v programih poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

Izdelana metodologija 

Pregled potrebnih prostorov (specialnih učilnic, 

laboratorijev, delavnic itd.) za izvedbo 

strokovnega dela posameznih programov 

poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Izdelan pregled po programih 

Priprava popisa potrebne opreme po programih 

oziroma strokovnih področjih 

Pripravljeni popisi na izbranih področjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, poklicne in strokovne šole. 
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29. POSODOBITEV SISTEMA NAPREDOVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VIZ V 

NAZIVE  

 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 7169010 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Temeljni namen naloge je posodobitev Pravilnika za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v nazive. V ta namen bodo izvedene različne aktivnosti. 

CPI bo sodeloval pri posodobitvi meril in kriterijev za dodatno strokovno delo strokovnih delavcev v 

javnih zavodih v nazive, in sicer v smeri večjega poudarka na vrednotenju dela, ki neposredno 

prispeva k dvigu kakovosti procesa učenja in poučevanja, ter meril in kriterijev za napredovanje 

ravnateljev v naziv, s poudarkom na merilih in kriterijih, ki vplivajo na večjo kakovost vodenja vzgojno-

izobraževalnega zavoda in ki krepijo sistemsko vodenje. Opredelili bomo ustreznost strokovnih 

izobraževanj in usposabljanj ter institucij, pristojnih za izvedbo izobraževanj. Pozornost bo 

namenjena opredelitvi vlog posameznih nazivov in vprašanju trajnosti pridobljenih nazivov. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri pripravi predloga 

posodobljenega Pravilnika za napredovanje 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v 

nazive 

Pripravljen predlog posodobljenih meril in 

kriterijev za dodatno strokovno delo Pravilnika o 

napredovanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v nazive 

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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30. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

FN CPI 2022, 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: 

V okviru naloge bomo v letu 2022 nadaljevali aktivnosti, s katerimi želimo omogočiti, da informacije 

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

učencev in njihovih staršev. Dodatno bomo zagotovili redno vzdrževanje in posodabljanje spletnega 

mesta mojaizbira.si. Poskrbeli bomo za pripravo in izvedbo promocijskih aktivnosti na temo 

poklicnega in strokovnega izobraževanja pod blagovno znamko mojaizbira.si. Poseben poudarek 

bomo v letu 2022 namenili širjenju prepoznavnosti blagovne znamke mojaizbira.si kot vira uporabnih 

in točnih kariernih informacij. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Vzdrževanje in zagotavljanje strežniškega 

prostora za potrebe spletne strani mojaizbira.si 

Mesečno vzdrževana spletna stran 

www.mojaizbira.si 

Promocija blagovne znamke mojaizbira.si Izvedene 3 promocijske aktivnosti na dogodkih in 

v medijih; 

izdelano promocijsko gradivo z blagovno znamko 

mojaizbira.si 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje; 

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

 

 

  

http://www.mojaizbira.si/
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31. TEKMOVANJE EUROSKILLS 

 

FN CPI 2022, PP MIZŠ št. 667610 Dejavnost srednjega šolstva 

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

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

Opis naloge: 

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

delovnem sestanku za Jury President Team Leaderje.  

Sofinancirali bomo podporne aktivnosti, potrebne za izvedbo nacionalnega tekmovanja 

SloveniaSkills 2022. Organizirali bomo udeležbe tekmovalcev in sodnikov na nacionalnem 

tekmovanju SloveniaSkills. Izvedli bomo tudi zanimive spremljevalne dogodke, ki bodo okrepili 

promocijo tekmovanja EuroSkills. 

V sklopu promocije tekmovanj bomo izvedli promocijske aktivnosti na dogodkih (lokalni sejemski 

dogodki, delavnice v OŠ itd.). 

Pripravili in izdali bomo priročnik za izvedbo bolj kakovostnih priprav na tekmovanje EuroSkills. 

Priročnik bo koristen dodatek pri pripravah za še neizkušene mentorje in tekmovalce.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Dejavno sodelovanje v organizaciji Worldskills 

Europe 

Plačana enoletna članarina v WorldSkills Europe; 

udeležba na delovnem sestanku za vlogo tehnične 

delegatke za EuroSkills 2023 (Jury President Team 

Leaders) 

Izvedba podpornih aktivnosti za izvedbo 

SloveniaSkills 2022 

Izveden spremljevalni program SloveniaSkills 

2022 

Promocija tekmovanja EuroSkills na dogodkih Izvedene 3 promocijske aktivnosti na dogodkih; 

izdelano promocijsko gradivo WorldSkills Slovenia 

Priprava in izdelava priročnika za pomoč pri 

pripravah na tekmovanje EuroSkills 

Izdan priročnik za priprave na tekmovanje 

EuroSkills 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje in Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

MIZŠ, MDDSZ, OZS, GZS, šole, vključene v tekmovanje EuroSkills, podjetja. 
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3.3.4 Projekti, ki jih bo CPI v letu 2022 izvajal v okviru projektov evropske kohezijske 

politike 

  

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

32. Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj 

ESS-MDDSZ 

33. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje 

poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–

2022 

ESS-MIZŠ 

34. Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2021–

2022 

ESS-MIZŠ 

35. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v 

obdobju 2018–2022 

ESS-MIZŠ (ZRSŠ) 

36. KIPSI – Kombinirano izobraževanje v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju 

Norveški finančni mehanizem 

37. Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja vključno z vajeništvom, prenovo 

višješolskih študijskih programov in vzpostavitvijo 

digitalno podprtih učnih mest 

Načrt za okrevanje in 

odpornost 
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32. DVIG KAKOVOSTI SISTEMA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENIH 

ZNANJ 

 

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

kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj 

Dolgoročni cilj 5: Spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in 

priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v 

Sloveniji 

Kratkoročni cilj 5.1: Zagotavljati kakovostno implementacijo postopkov vrednotenja 

neformalnega in priložnostnega učenja 

Opis naloge: 

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

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

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

za uspešno vključevanje na trg dela. 

Izdelani bosta dve evalvaciji orodij in metodologij za vrednotenje neformalno in priložnostno 

pridobljenih znanj na podlagi anketiranja kandidatov, članov komisij, izvajalcev postopkov 

ugotavljanja in potrjevanja NPK, podatkov iz baze NRP in drugih nacionalnih podatkov ter na podlagi 

priporočil, pripravljenih na njihovi podlagi, za uvajanje izboljšav v sistemu NPK in izboljšanje učinkov 

sistema NPK na ciljne skupine. 

Izdelani bodo kriteriji zagotavljanja kakovosti izvajalcev postopkov ugotavljanja in potrjevanja NPK 

ter preverjeni v praksi. Izdelana bodo tudi priporočila za implementacijo v sistemu. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Evalvacija orodij, metodologij za vrednotenje 

neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za 

uspešno vključevanje na trg dela 

Pripravljeni 2 evalvaciji orodij in metodologij za 

vrednotenje neformalno in priložnostno 

pridobljenih znanj;  

izdelani kriteriji zagotavljanja kakovosti 

Implementacija orodij, metodologij, ki so 

podlaga za vrednotenje neformalno in 

priložnostno pridobljenih znanj za uspešno 

vključevanje na trg dela 

Pripravljena 1 kvalifikacijska struktura po 

strokovnih področjih 

 

Izboljšanje prepoznavnosti sistema vrednotenja 

neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za 

uspešno vključevanje na trg dela 

Udeležba na 1 zaposlitvenem sejmu 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Judita Zaveršnik, Majda Gartner, Vera Suhadolnik, Andreja Vuk; svetovalci Središča za razvoj 

kvalifikacij, Središča za mednarodno sodelovanje in projektne pisarne; 

MDDSZ, ministrstva, sindikati, zbornice, KOC-i. 
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33. RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2016–2022 

 

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

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

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno rast 

gospodarstva 

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

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

Opis naloge: 

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

poklicnega in strokovnega izobraževanja ter tudi formalne in neformalne oblike nadaljnjega 

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

so nadaljevanje in nadgradnja že uveljavljenih oblik nadaljnjega usposabljanja delavcev za potrebe 

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

za delavce, zaposlene v manjših podjetjih. Šole in izvajalci izobraževanja bodo skupaj s podjetji in 

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

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

strokovnega izobraževanja. Usmerjenost na potrebe podjetij in delovnih mest bo osnovno vodilo pri 

razvoju teh programov. Seveda bosta ob tem potrebna dejavno sodelovanje delodajalcev in tudi 

njihova pripravljenost za nadaljnje usposabljanje delavcev. 

V letu 2022 bomo nadaljevali s pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja, promocijskimi 

aktivnostmi in evalvacijskimi aktivnostmi. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Razvoj novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja 

7 novih programov usposabljanja in 

izpopolnjevanja  

Promocija nove oblike izobraževanja Zaključna konferenca 

Priprava instrumentarija za zbiranje podatkov, 

zbiranje podatkov ter priprava poročila o 

evalvaciji razvoja in uvajanja programov 

usposabljanja in izpopolnjevanja  

Izdelano evalvacijsko poročilo 

Odgovorni osebi za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič in Metod Češarek 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

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

Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij;  

MIZŠ, MDDSZ, MGRT, predstavniki zbornic, sindikati, podjetja, poklicne in strokovne šole. 
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34. PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2021-2022 

 

Navezava na pogodbo št. C3330-21-90300 – Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022 

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

strokovno izobraževanje 

Kratkoročni cilj 2.3: Promovirati privlačnost in odličnost poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

Opis naloge: 

Namen naloge je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja prek 

promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih 

aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav 

tako je namen projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in 

strokovno izobrazbo. Promocijski učinek tekmovanj dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v 

srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter hkrati tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija 

organizira nacionalna tekmovanja oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills. 

V letu 2022 bomo izvedli nacionalno tekmovanje SloveniaSkills za 11 panog v okviru sejemskega 

dogodka. Na ogled tekmovanja SloveniaSkills bomo pripeljali tudi 2.000 mladih in s tem poskrbeli za 

neposredno promocijo poklicnega izobraževanja med ciljno skupino. Hkrati načrtujemo organizacijo 

promocijskih dejavnosti na sejemskih dogodkih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izvedba nacionalnega tekmovanja SloveniaSkills 

2022 

Udeležba 100 mladih od 16. do 25. leta na 

SloveniaSkills; 

izvedba tekmovanja SloveniaSkills 2022 v 

11 panogah 

Obisk mladih, ki bodo obiskali tekmovanje 

SloveniaSkills 2022 

Udeležba 2.000 mladih na tekmovanju 

SloveniaSkills 2022 

Izvedba promocijskih aktivnosti Izdelava 3 promocijskih videoposnetkov 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Urška Marentič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Sara Gošnak, Valter Urh; svetovalci Središča za mednarodno sodelovanje in Središča za razvoj 

poklicnega izobraževanja; 

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

INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU 2018–2022 

 

Navezava na pogodbo št. C3330-16-269231 med MIZŠ in ZRSŠ ter 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: Zagotavljati strokovno podporo ter izobraževanje in usposabljanje 

izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja 

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

in inovativnemu načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa 

Opis naloge: 

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

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

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

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

izobraževalno delo.  

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

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

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

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

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

strokovnih in vodstvenih delavcev o razpoložljivih programih ter možnostih prijave na različna 

usposabljanja. Sodelovali bomo pri evalvaciji usposabljanj na ravni celotnega programa. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Priprava, organiziranje in izvajanje usposabljanj 

strokovnih delavcev v okviru 3 tematskih 

programov 

Izvedena usposabljanja na 3 programskih 

področjih 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja; 

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

CMEPIUS, zunanji predavatelji. 
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36.  KIPSI – KOMBINIRANO IZOBRAŽEVANJE V POKLICNEM IN STROKOVNEM 

IZOBRAŽEVANJU 

 

Navezava na pogodbo št. C1541-21B710005 med CPI IN SVRK – Kombinirano izobraževanje v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju 

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: 

Prehod s tradicionalnega poučevanja na kombinirano izobraževanje z vključevanjem učenja v 
digitalnem okolju je proces, pri katerem poklicne in strokovne šole potrebujejo celovito strokovno 
podporo. Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) se 
financira s sredstvi finančnega mehanizma EGP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških 
virov. Glavni cilj projekta je na partnerskih šolah vzpostaviti pogoje za uporabo digitalnih tehnologij 
pri poučevanju in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posebni cilji projekta so razviti in 
uvesti šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, podpreti učitelje, da bodo lahko 
načrtovali in izvajali kombinirano izobraževanje, ter razvijati digitalne kompetence učiteljev za 
ustvarjanje in uporabo rešitev e-učenja. Spodbujali bomo sodelovanje med državami donatoricami 
(Norveško in Islandijo) in Slovenijo ter vzpostavili spletne skupnosti ravnateljev, učiteljev in 
strokovnjakov IKT za namen skupnega razvijanja rešitev, vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj. 
 
Projekt KIPSI ima tri vsebinske delovne pakete. V delovnem paketu 2.1 bodo vodstva šol razvila šolske 
strategije za uvajanje digitalnih rešitev v procese poučevanja in učenja. V delovnem sklopu 2.2 bodo 
partnerji pripravili in ovrednotili didaktični model za kombinirano izobraževanje. Učitelji poklicnega 
in strokovnega izobraževanja bodo ob podpori delavnic in posvetovanj pripravili svoje didaktične 
rešitve ter jih preizkusili s skupinami dijakov in študentov. Učitelji in študenti programov s področja 
IKT, medijske produkcije in elektrotehnike pa bodo v okviru delovnega paketa 2.3 sodelovali pri 
razvoju digitalnih učnih gradiv (tj. interaktivnih videoposnetkov, gradiv za razširjeno resničnost, 
interaktivnih simulacij). 
 

Aktivnosti Pričakovani rezultati v letu 2022 

Vodenje projekta Pripravljen priročnik za izvajanje projekta; 

2 izvedena sestanka partnerjev; 

2 pripravljeni vmesni poročili 

Razvoj šolskih strategij za uvajanje 

kombiniranega izobraževanja 

Izvedeno usposabljanje vodstvenih timov na 

šolah; 

oblikovane šolske strategije na 7 šolah; 

izveden študijski obisk 

Razvoj pedagoških rešitev za kombinirano 

izobraževanje 

Izvedeno usposabljanje učiteljev partnerskih šol; 

pripravljene učne priprave na 7 šolah; 

izbor dodatnih 8 šol 

Razvoj e-gradiv Pripravljena zasnova in demo verzija 4 e-gradiv 
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Diseminacija Izvedena začetna konferenca; 

vzpostavljena spletna stran projekta; 

pripravljen novičnik 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Darko Mali 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Simona Knavs, Mihaela Žveglič; svetovalci Središča za razvoj poklicnega izobraževanja;  

partnerji: Univerza v Ljubljani, STPŠ Trbovlje, ŠC Novo mesto, ŠC Celje, STŠ Koper, Univerza Øsfold 

(NO), Srednja šola Åssiden (NO), Višja šola Viken (NO), Univerza Akureyri (IS), Srednja šola Akureyri 

(IS). 

 

 

37. MODERNIZACIJA SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

VKLJUČNO Z VAJENIŠTVOM, PRENOVA VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

TER VZPOSTAVITEV DIGITALNO PODPRTIH UČNIH MEST  

 

Pogodba MIZŠ: potrjeno s sklepom (št.303-12/2022/15, z dne 15.4.2022), Pogodba še ni 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: 

Projekt Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, 
prenovo višješolskih študijskih programov in vzpostavitvijo digitalno podprtih učnih mest, je v Načrtu 
za okrevanje in odpornost umeščen v komponento 5 »Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, 
ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod«, ki je sestavni del razvojnega področja »Pametna, 
trajnostna in vključujoča rast«. 
Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 
(COM(2020) 274) navaja, da Evropa potrebuje prilagodljive, odporne sisteme poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki so pripravljeni na prihodnost in lahko podprejo mlade pri vstopu 
na spreminjajoči se trg dela, odraslim pa zagotovijo dostop do programov poklicnega izobraževanja, 
prilagojenih zelenemu in digitalnemu prehodu. Socialno partnerstvo je temeljni pogoj za načrtovanje 
izobraževanja ter pripravo in izvajanje izobraževalnih programov. Učne vsebine s področja poklicnega 
in strokovnega izobraževanja se postavijo v kontekst ter zagotovijo tudi priložnosti za razvoj 
družbenih, državljanskih in podjetniških kompetenc. 
Namen projekta je modernizirati poklicno in strokovno izobraževanje na način, da bo omogočalo 
krepitev kompetenc za digitalni in zeleni prehod, večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost 
poklicnega izobraževanja na potrebe trga dela in okolja ter posledično izboljšanje njegove 
relevantnosti za gospodarsko okrevanje, zvišanje produktivnosti ter uravnotežen družbeni, okoljski 
in gospodarski razvoj. 
 

Aktivnosti Pričakovani rezultati v letu 2022 

Na predlog CPI imenovanje ekspertne skupine za 

izvedbo reforme na področju PSI 

Imenovana ekspertna skupina za izvedbo 

reforme na področju PSI 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI mag. Janez Damjan 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Darko Mali, Aleksandar Sladojević, Jelka Čop, Helena Žnidarič, Boris Klančnik, Tina, Klarič, Majda 

Gartner 

MIZŠ in drugi deležniki 
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3.3.5 Projekti, ki jih bo CPI v letu 2022 izvajal v okviru projektov Erasmus+  

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

38. STAIRS Erasmus+ (KA3) 

39. Digital VET Erasmus+ (KA2) 

40. WESKILL Erasmus+ (KA2) 

41. COBLE Erasmus+ (KA2) 

42. 1POINT Erasmus+ (KA2) 

43. ALLVIEW Erasmus+ (KA3) 

44. CHAISE Erasmus+ (KA2-SSA) 

45.  RURAL HERITAGE Erasmus+ (KA2) 

46. VET Digital World Erasmus+ (KA2 – Small Scale 

Partnership) 
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38. STAIRS 

 

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

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

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

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

primerov dobrih praks, pripravo na študijske obiske, izvedbo študijskih obiskov, pripravo 

prilagoditvenih načrtov in diseminacijo.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Oblikovanje nacionalnih smernic za uporabo 
dobrih praks (Irska, Portugalska)  

Pripravljen nacionalni prilagoditveni plan  
  

Sodelovanje pri oblikovanju evropskih smernic 
za uporabo dobrih praks (Irska, Portugalska)  

Pripravljeni predlogi za evropski prilagoditveni 
plan  
 

Sodelovanje na nacionalnih diseminacijskih 
aktivnostih (forumi za diskusijo in PI pogovori)  

Udeležba na 2 forumih 
 

Sodelovanje pri pripravi MOOC in BLENDED 
LEARNING  

Priprava modula 5 (VET&ESL) za MOOC 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Bauman  

Sodelujoče osebe oziroma institucije:  
CPI: Barbara Bauman, Alenka Turičnik, Vedran Jakačič; 
Tempus public fundation (Madžarska); Mary Immaculate College (Irska); Občina Varaždin (Hrvaška); 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugalska); Centre of Applied Research 
and Continuing Education (Češka); Pedagoški inštitut (Slovenija). 
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39. DIGITAL VET 

 

Pogodba št. 2019-1-PL01-KA202-065064 med CPI in AHE-University of Humanities and 

Economics, Lodž 

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

strokovno izobraževanje 

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

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

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

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

poglobljenega poučevanja, razvita bosta poklicni profil strokovnjaka na področju digitalnega 

izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju ter aplikacija iDid za poučevanje v virtualni 

in obogateni resničnost, ki bo na voljo učiteljem in mentorjem na področju poučevanja, in izpeljana 

diseminacija rezultatov. 

V letu 2022 bomo sodelovali pri pripravi učnih gradiv in pilotnem usposabljanju izvajalcev 

digitaliziranega učnega procesa. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Sodelovanje pri pripravi gradiv za usposabljanje 
Pripravljena gradiva za usposabljanje izvajalcev 

digitaliziranega učnega proces 

Sodelovanje pri pilotni izvedbi usposabljanja 

izvajalcev digitaliziranega učnega procesa 

Pilotna izvedba usposabljanja izvajalcev 

digitaliziranega učnega procesa 

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). 

 

  

https://www.ahe.lodz.pl/en
https://www.ahe.lodz.pl/en
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40. WESKILL 

 

Pogodba št. 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA med CPI in Institute for Training of Personnel in 

International Organizations (ITPIO), Bolgarija 

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

strokovno izobraževanje 

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

s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

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

velneške ponudbe, kar vključuje tudi ustrezno usposabljanje osebja v začetnem in 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 zaposlene v velneških podjetjih.  

Partnerji v projektu WeSkill bodo razvili nova didaktična orodja (spletna aplikacija) in druge rešitve, 

ki bodo na razpolago učiteljem in mentorjem pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja. Vsi rezultati 

projekta bodo pripravljeni v sodelovanju partnerjev v mednarodnem konzorciju ter tudi vodeni ob 

sodelovanju različnih šol in izmenjavi dijakov in študentov. CPI bo v projektu WeSkill koordiniral razvoj 

modulov po različnih državah (skupaj z VISK iz Latvije), sodeloval z GZS Velenje pri vključevanju 

delodajalcev, pripravil in izvedel usposabljanje učiteljev, organiziral diseminacijske aktivnosti in 

skupaj s partnerji v Sloveniji sodeloval pri vseh projektnih aktivnostih.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati v letu 2022 

Vodenje projekta Izveden sestanek partnerjev 

Razvoj strokovnih modulov Pripravljeni katalogi znanja 

Razvoj aplikacije v podporo usposabljanju  Pripravljena zasnova aplikacije 

Diseminacija Vzpostavljena spletna stran projekta; 

pripravljen novičnik 

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, Bolgarija);  

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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41. COBLE 

  

Pogodba št. Pogodbo bo pripravil vodilni partner predvidoma do konca januarja 2022.  

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

strokovno izobraževanje 

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

sodelovanju s šolami in socialnimi partnerji 

Opis naloge: 

Projekt CoBLe se osredotoča na izboljšanje pedagoške usposobljenosti učiteljev za poučevanje v 

spletnih okoljih, podporo učiteljev z ustreznimi agilnimi in kooperativnimi metodami dela in 

digitalnimi orodji, oblikovanje spletnih skupnosti učiteljev, v katerih se lahko skupaj razvijajo, se drug 

od drugega učijo in izmenjujejo izkušnje ter za opolnomočenje dijakov z zagotavljanjem 

individualiziranega učenja in izboljšanega sodelovalnega učnega procesa na spletu. Skozi aktivnosti 

projekta bodo učitelji izboljšali pedagoške in digitalne kompetence ter se usposobili za izvajanje 

smiselnih učnih dejavnosti v različnih okoljih kombiniranega učenja. Poleg tega bodo v procesu 

usposabljanja učiteljev razvita in uporabljena nekatera nova orodja in sodobne metode, kot so mikro 

poverilnice in odprte značke. Partnerji v projektu bodo pripravili 3 temeljna gradiva: (1) okvir odprtih 

značk, ki podpira usposabljanje učiteljev, (2) program usposabljanja učiteljev in video gradiva, 

(3) videoteko in priporočila.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati v letu 2022 

Vodenje projekta Udeležba na sestankih partnerjev (2); 

organizacija sestanka projektnih partnerjev 

Priprava okvirja usposabljanja učiteljev Pripravljen okvir odprtih značk, ki podpira 

usposabljanje učiteljev 

Učne aktivnosti Priprava in udeležba na učni aktivnostih (3)  

Diseminacija Udeležba na mednarodni diseminacijski 

konferenci 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Helena Žnidarič 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Darko Mali;  

vodilni partner: Häme University of Applied Sciences (HAMK, Finska);  

partnerji: Istituto formazione operatori aziendali (IFOA, Italija); Berufliche Schule ITECH (Hamburg, 

Nemčija); Šolski center Novo mesto (ŠCNM, Slovenija); Raisio Region Education Consortium (RASKO, 

Finska). 
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42. 1POINT 

 

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:  

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

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

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

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

povečati zaposljivost in razvijati inovativno mišljenje. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Intelektualni output 2 Izdelan plan validacije in priznavanja 

Udeležba na srečanjih projektnih partnerjev Udeležba na dveh srečanjih projektnih 

partnerjev 

Finančno in vsebinsko poročanje Priprava polletnega poročila za obdobje 

1. 11. 2021–30. 4. 2022; 

priprava zaključnega poročila projekta 

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).  

 

 

 

  



80 

 
 

 
 

 

43. ALLVIEW  

 

Pogodba št. 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 

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

posameznikom, da pridobijo kvalifikacijo bodisi z začetnim poklicnim 

izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem bodisi priznavanjem 

neformalno pridobljenih znanj, ter zagotavlja dolgoročno in trajnostno rast 

gospodarstva 

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

vseživljenjsko učenje ter zagotavlja večje možnosti za uspeh v življenju in 

na poklicni poti 

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

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

EU centrov poklicne odličnosti na področju pohištvene in lesarske industrije. Slonel bo na 3 stebrih 

inovativnega znanja: krožno gospodarstvo, digitalizacija in industrija 4.0 ter izdelava pametnega 

pohištva.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Organizacija programa mobilnosti za učitelje 

lesarske stroke 

Izvedba programa mobilnosti za učitelje lesarske 

stroke v tujini 

Organizacija programa mobilnosti za dijake in 

študente 

Izvedba programa mobilnosti za dijake in 

študente 

Organizacija programa mobilnosti za tuje učitelje 

lesarske stroke 

Izvedba programa mobilnosti za tuje učitelje 

lesarske stroke v Sloveniji 

Organizacija programa mobilnosti za tuje dijake 

in študente  

Izvedba programa mobilnosti za tuje dijake in 

študente 

Razvoj študije in postavitev modela povezanosti 

VET-izobraževanja z visokošolskim in 

univerzitetnim študijem 

Izdelana študija in model povezanosti VET-

izobraževanja z visokošolskim in univerzitetnim 

študijem 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI mag. Darja Štarkl 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Jure Šuligoj, Igor Leban, Vedran Jakačić; 

partnerji v projektu: 

mednarodni konzorcij 22 partnerjev iz Španije, Francije, Poljske, Nemčije, Belgije, Italije in Slovenije. 
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44. CHAISE  

 

Pogodba št. 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B med EACEA in Universite Lyon 1 Claude 

Bernard, Francija 

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: 

V projektu sodeluje 23 partnerjev iz industrije, visokošolskega sektorja, poklicnega izobraževanja in 

evropskih mrež za priznavanje kvalifikacij, katerih cilj je ustanoviti Evropsko zvezo za sektorske 

spretnosti (SSA) za tehnologije blockchain. V projektu bomo vzpostavili metodologijo za sistematično 

dokumentiranje in napovedovanje potreb na trgu dela po blockchain veščinah ter za izboljšanje 

kakovosti, ustreznosti in odzivnosti ponudbe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nosilec 

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

partnerji iz 15 držav EU. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

WP1 vodenje projekta 4 hitro poročilo (flash report); 

4 vmesna finančna poročila; 

2 do 3 mednarodni sestanki (večinoma on-line); 

vodenje in poročanje po osebi, po kategoriji in po 

WP 

WP2 metodologija za uporabo podatkov o 

potrebah blockchain spretnostih in ponudbi na 

trgu dela 

Pregled in komentarji na izdelana poročila in 

registre, dopolnjevanje registrov … 

 

WP3 model napovedovanja veščin v prihodnosti Pregled in komentarji metodologije; 

zbiranje podatkov in pregled statističnih baz; 

priprava naloge 3.3; letno poročilo oziroma 

informativni pregled 

WP4 vzpostaviti evropsko strategijo za razvoj 

blockchain spretnosti  

Raziskati spodbude in strategije s tega področja 

in izvesti intervjuje z nosilci 

WP5 kurikul Pregled in komentiranje pripravljenih 

dokumentov 

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

pripravljal vodja aktivnosti v svoji mreži;  

dopolnjevati seznam zainteresiranih ustanov in 

posameznikov za rezultate projekta;  

2 izdelani in poslani diseminacijski poročili; 

organizacija in tisk projektnih brošur in posterjev; 

priprava in objava 1 partnerskega videa 

(inovativni pristop) 
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WP10 zagotavljanje kakovosti in evalvacija Sodelovanje v evalvacijah, ki jih določi vodja 

aktivnosti 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

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

partnerji v projektu: 

vodja projekta: UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD (Francija) in drugi partnerji iz 15 držav. 
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45. 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:  

Evropski sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja kaže očitno vrzel turističnih strokovnjakov, 

specializiranih za kulturno in podeželsko dediščino, zlasti za tolmačenje in komunikacijske tehnike. 

Analiza kvalifikacij razreši, da obstaja potreba po prilagoditvi prečnih kompetenc. Pripravili bomo 

»Vodič evropske ruralne dediščine« z različnimi kvalifikacijami, ravnmi in poklicnimi družinami. 

Kulturna dediščina ponuja velik potencial za oživitev podeželskih območij ter spodbujanje 

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

mlade na podeželju, kar je način spodbujanja kakovostne zaposlitve mladih in vzdrževanja 

prebivalstva na teh območjih. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Projektno vodenje in podpora implementaciji 2 vmesni poročili;  

zaključno poročilo;  

zagotavljanje kakovosti projekta; 

organizacija delavnice v Sloveniji (multiplikativni 

dogodek, prestavljen iz leta 2021);  

diseminacijski dogodek (odvisen od 

epidemioloških razmer); 

objave za mednarodni novičnik in promocija 

projekta prek Facebook dogodkov  

Metodološki vodnik novih kompetenc za profil 

(OER) »Vodič evropske ruralne dediščine« 

Opis poklicnega profila na podlagi predloga, ki ga 

pripravlja vodilni partner;  

»Vodič evropske ruralne dediščine«;  

tvorjenje kompetenčnih/učnih enot 

Strukturiran program usposabljanja za učitelje 

(OER) 

Zagotavljanje povratnih informacij  

E-learning & communication platform »rural 

heritage« (OER) 

Zagotavljanje povratnih informacij 

Odgovorni osebi 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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46. VET DIGITAL WORLD 

 

Navezava na pogodbo št. 2021-1-BG01-KA210 – VET-000034563 med CPI in NAVET  

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:  

Projekt zagotavlja partnerjem projekta sredstva za posodobitev tehnološko programske opreme in 

izboljšanje digitalnega poslovanja z deležniki. Izdelava skupne baze (CRM) na ravni institucije, ki bo 

dostopna vsem zaposlenim za komunikacijo s ključnimi deležniki, bo izdelana po meri CPI ter bo 

omogočala vnos vseh kontaktov, s katerimi CPI sodeluje (šole, svetovalci, učitelji, mediji, druge 

institucije PSI, ministrstva, maturitetne komisije …). 

Projekt obsega 3 temeljne aktivnosti:  

- priprava analize stanja in predloga za izboljšave partnerske institucije na področju digitalnih 

tehnologij; 

- implementacija predlagane digitalne rešitve;  

- usposabljanje zaposlenih za uporabo implementirane rešitve. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Analiza stanja Priprava analize stanja in načrta ukrepanja na 

področju digitalnih rešitev. 

Implementacija digitalne rešitve Pripravljena baza CRM 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI Aleksandar Sladojević 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Majda Gartner; 

partnerji: NAVET (Bolgarija). 
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3.3.6. Projekti, ki jih bo CPI v letu 2022 izvajal v okviru projektov MOP  

 

Št. naloge Naslov projekta Vir financiranja 

47. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za okolje in 

prostor 

48. CARE4CLIMATE Ministrstvo za okolje in 

prostor 

 

 

47. PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

Pogodba MOP št. 2550-21-311045 

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: 

Ključni dejavnosti ukrepa 3.5 Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki se financirata na 

podlagi odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 

(Uradni list RS, št. 101/21, 44/22 – ZVO-2 in 49/22), sta priprava in izvajanje celostnega programa 

ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in 

izobraževanja za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: VITR). Ukrep izvajajo MOP, MIZŠ in javni 

zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, 

Andragoški center Republike Slovenije ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti).  

Namen projekta je podpreti sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v kontekstu VITR v 

predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in 

izobraževanje odraslih.   

Specifični cilji projekta za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja so:  

- priprava, preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in 

izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja,  

- priprava predloga načrta uvajanja programa na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju 

o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo,  

- vzpostavitev demonstracijskih šol na področju poklicnega oz. strokovnega izobraževanja.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Aktivnosti so v fazi dokončnega usklajevanja. Aktivnosti so v fazi dokončnega usklajevanja.  

Odgovorni osebi 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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48. CARE4CLIMATE 

 

Pogodba MOP št. 4301-103/2021-2550 

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: 

Splošna cilja projekta sta:  

- prenova strokovnih podlag za poklicne standarde z izbranih strokovnih področij na VI ravni 

zahtevnosti s podnebnimi vsebinami in z njimi povezanimi cilji trajnostnega razvoja;  

- prispevati k opolnomočenju deležnikov višješolskega izobraževanja za vključevanje 

podnebnih vsebin in vsebin trajnostnega razvoja v poklicne standarde in višješolske 

izobraževalne programe.  

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Prenova matrike Ključne kompetence za 
trajnostni razvoj 

 

Poročilo o prenovi matrike Ključne kompetence 

za trajnostni razvoj  

Odgovorni osebi za izvedbo naloge na CPI Barbara Kunčič Krapež in Darja Štarkl 

Sodelujoče osebe oziroma institucije: 

CPI: Majda Stopar ter svetovalci Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij in Središča za razvoj 

poklicnega izobraževanja; 

MOP, predstavniki socialnih partnerjev, strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja. 
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3.3.7 Projekti, ki jih bo CPI v letu 2022 izvajal v okviru projektov tesnega medinstitucionalnega 

sodelovanja (TWINNING) 

 

49. 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: 

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 ter 

prilagodljivost izobraževanja in usposabljanja v skladu z zahtevami trga dela, povezovanje 

formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja ter podporo potrjevanju učnih izidov, 

pridobljenih v različnih okoljih.  

Projekt je razdeljen na 4 ključne aktivnosti, in sicer:  

1. krepitev zagotavljanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja z vidika vseživljenjskega učenja; 

2. krepitev izvajanja implementacije NOK v skladu z okvirom zagotavljanja kakovosti; 

3. krepitev zmogljivosti odgovornih za NOK pri komuniciranju in ozaveščanju; 

4. izboljšanje povezanosti in združljivosti nacionalnega registra kvalifikacij na nacionalni in EU 

ravni. 

Slovenski strokovnjaki so vključeni v vse aktivnosti. CPI vodi tretjo in četrto aktivnost. V letu 2022 bo 

poudarek na izvajanju četrte aktivnosti. 

Aktivnosti Pričakovani rezultati 

Izboljšanje povezanosti in združljivosti 

nacionalnega registra kvalifikacij na nacionalni in 

EU ravni 

Priporočila za razvoj nacionalnega registra 

kvalifikacij; 

priročnik za uporabo učnih izidov pri opisu 

kvalifikacij v nacionalnem registru;  

priporočila za povezavo nacionalnega registra 

kvalifikacij s platformami EU 

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 v projektu: KPMPC (Litva), SKVC (Litva), ESFA (Litva); HCERES (Francija). 
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4. Finančni načrt s kadrovskim načrtom – ovrednotenje virov 

4.1 Kadrovski načrt Centra RS za poklicno izobraževanje 

Konec leta 2021 je bilo na CPI zaposlenih 54 javnih uslužbencev, od tega 19 na projektih za določen 

čas. 

 

V letu 2022 predvidevamo 12 novih zaposlitev v okviru projektov, prav tako pa se bo v letu 2022 na 

projektih zaključilo 10 zaposlitev za določen čas. 

 

Skladno s spremembo izhodišč, dokument št. 410-1/2022/80 z dne 9.5.2022 se predvideva 5 novih 

zaposlitev v okviru redne dejavnosti MIZŠ.   

 

Skupno se bo število zaposlenih povečalo za 7, tako da ne pričakujemo težav s prostorom oziroma 

pomanjkanjem fizičnih delovnih mest.  

 

Podroben pregled zaposlitev po virih financiranja je predstavljen v spodnji preglednici. 
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Naslov zavoda:

Kadrovski načrt  za leto 2022 Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih: 42

Šifra in naziv DM TR DM

PR pred 

napredova

njem MIN

PR po 

napredova

nju MAX

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2021

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2022

Načrtovano 

število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2023

Vir financiranja po Uredbi

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebne 

naloge

Drugo

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebn

e naloge

Drugo

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

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII/2 42 52 3 4 9 1. Državni proračun 2 2 7 2

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V 39 49 14 14 14 1. Državni proračun 10 4 10 4

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

I015033 PODROČNI REFERENT VII/2 21 31 2 2 2 1. Državni proračun 1 1 1 1

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

J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR V 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

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

J035025 HIŠNIK VII/2 19 29 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

J015044 FINANČNI REFERENT VII/2 22 32 1 1 1 1. Državni proračun 1 1

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II ZA 

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

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 15 6 1
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
6 1

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 1 7 9
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
7 9

I017159VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V 39 49 0 0 3
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
3

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 0 0 2
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
2

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 0 0 1
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
1

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII/2 42 52 0 0 2
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
2

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3 3 0
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
3 0

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I VII/2 39 49 0 1 1
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
1 1

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2022

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2023

Kajuhova 32 U, Ljubljana
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4.2 Finančni načrt Centra RS za poklicno izobraževanje 

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

pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2022 Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport iz dokumenta javnim zavodom po 28. členu ZOFVI št.410-1/2022/9 z 

dne 14. 12. 2021 in spremembo izhodišč št. 410-1/2022/80 z dne 9.5.2022.  Splošni del je pripravljen 

v skladu z Zakonom o javnih financah, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna ter Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov.  

 

V nadaljevanju so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski 

klasifikaciji ob upoštevanju enotnega kontnega načrta, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter ki upošteva izkaze, ki 

jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter 

pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prihodki in 

drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki so prikazani še po dejavnostih v prilogi.  

 

Pravne podlage  

Splošni del načrta je pripravljen ob upoštevanju predpisov, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih 

dokumentov: 

− Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 

187/21); 

− Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00); 

− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10); 

− Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 

63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 

ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-

2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122); 

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

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

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

− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19); 

− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 

100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19); 

− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 

97/12, 100/15, 75/17 in 82/18); 

− Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem 

storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 204/2021); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
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− Izhodišča za pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2022, 

št. 410-1/2022/09 z dne 14. 12. 2021 in spremembo izhodišč št. 410-1/2022/80 z dne 

9.5.2022.   

− Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 

57/18 in 81/18). 

 

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih: 

− Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18); 

− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 

46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18); 

− Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20); 

− Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09 in 41/12); 

− Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18); 

− Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18); 

− Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in 

javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18); 

− Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18); 

− Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/19); 

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

− Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in leto 2022 (Uradni list RS, št. 

3/21); 

− Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 

187/21); 

− drugi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

Ekonomska izhodišča 

 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 

2023 (Uradni list RS, št. 187/21; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223) je v okviru sprejetega proračuna 

Republike Slovenije za leto 2022 za izvajanje javne službe CPI v letu 2022 MIZŠ predvidelo znesek v 

višini 1.168.325 EUR. Sredstva so zagotovljena na PP 687210 Center RS za poklicno izobraževanje. 

Sredstva za osnovne in posebne naloge so v skupni višini 303.565,00 EUR. 

MDDSZ za izvajanje javne službe CPI v letu 2022 zagotavlja sredstva iz PP 5511 Razvoj nacionalne 

kvalifikacijske strukture v višini 697.446,00 EUR. Hkrati zagotavlja ministrstvo sredstva tudi iz drugih 

PP v skupni višini 279.639,17 EUR. 

 

Kadrovski načrt in politika zaposlovanja: 

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

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

odstavka 65. člena ZIPRS2223 je za naš javni zavod v letu 2022 dovoljeno število zaposlenih, ki se 

financirajo iz državnega proračuna, 42. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
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4.2.1 Planirani izkaz skupnih prihodkov in odhodov zavoda 

 

V preglednici 1 je prikazan skupni finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku. 

 

Viri prihodkov CPI v letu 2022 so naslednji: 

− sredstva državnega proračuna, MIZŠ, 1.168.325,00 EUR (PP 687210); 

− sredstva državnega proračuna, MDDSZ, 697.446,00 EUR (PP 5511); 

− sredstva državnega proračuna, projekti MIZŠ, 303.565,00 EUR (PP 667610, 716910, 

4832010, 401910, 483010, 687010, 151510); 

− sredstva državnega proračuna, ESS-MIZŠ, 398.915,44 EUR (PP 160176, PP160177, PP160178, 

PP160179; PP1500044; PP1500045, PP1500046, PP1500047); 

− sredstva državnega proračuna, projekt ESS-MDDSZ, 279.639,17 EUR (PP 160137, 160138, 

160139, 160140); 

− sredstva državnega proračuna, projekt ESS-Konzorciji, 15.240,00 EUR; 

− sredstva državnega proračuna, NOO – načrt za okrevanje in odpornost, 759.000,00 EUR; 

− sredstva državnega proračuna, Norveški finančni mehanizem in EGP, 500.000,00 EUR; 

− sredstva državnega proračuna, Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, MOP, 

392.404,00 EUR; 

− sredstva iz neproračunskih virov, projekti tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 

(Twinning), 118.000,00 EUR; 

− sredstva iz neproračunskih virov, mednarodni in lastni viri, 423.217,00 EUR. 

SKUPAJ PRIHODKI v letu 2022 znašajo 5.055.751,61 EUR. 

 

Viri planiranih odhodkov CPI v letu 2022 

− za plače 1.966.864,25 EUR; 

− za prispevke 318.893,54 EUR; 

− za dodatno pokojninsko zavarovanje 25.917,52 EUR; 

− za regres za letni dopust 64.861,34 EUR; 

− za druge osebne prejemke 163.771,68 EUR; 

− za blago in storitve 1.283.599,28 EUR; 

− za druge operativne odhodke 1.008.950,00 EUR; 

− za investicijske odhodke 257.894,00 EUR.  

Odhodke za investicije bomo pokrili iz projekta ESS-MDDSZ v višini 4.880,00 EUR, redne dejavnosti 

MIZŠ 25.000,00 EUR, Norveškega finančnega mehanizma 126.000,00 EUR, naloge Podnebni cilji in 

vsebine v vzgoji in izobraževanju MOP 68.444,00 EUR, NOO 9.050,00 EUR in 25.000,00 EUR iz 

ostankov iz preteklih let. 

SKUPAJ ODHODKI v letu 2022 znašajo 5.090.751,61 EUR. 

 

 

Podrobnejši razrez celotnih odhodkov sredstev – odhodkov po posameznih proračunskih postavkah 

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

po denarnem toku za leto 2022 v prilogi tega dokumenta. Razlika prihodkov in odhodkov je 

35.000,00 EUR za pokrivanje odhodkov za investicije in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki jih 

bomo krili iz ostankov iz preteklih let po sklepu Sveta zavoda. 



 

94 
 

Preglednica 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2022 (v EUR) 

 

MIZŠ MDDSZ
Sredstva za zaščito 

MIZŠ
NOO MIZŠ Skupaj MIZŠ MDDSZ Skupaj

0 1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 13 14 15 16
17=06+9+10+11+12

+13+14+15+16
18=17/1*100

1. Izdatki za plače s prispevki in davki  ter DPZ 1.950.076,16 1.937.259,15 973.344,37 539.315,19 0,00 223.758,68 1.736.418,24 89.219,22 90.478,97 179.698,19 8.359,20 0,00 94.108,56 59.341,08 19.250,00 214.500,04 0,00 2.311.675,31 119,33

1.1. Bruto plače delodajalca 1.666.080,95 1.652.442,47 829.918,80 459.636,14 189.245,27 1.478.800,21 75.581,93 76.276,37 151.858,30 7.200,00 79.369,40 50.870,38 16.500,00 182.265,96 1.966.864,25 119,03

1.2. Prispevki delodajalca 261.039,77 261.472,34 132.771,71 73.908,49 32.196,45 238.876,65 12.350,09 12.786,68 25.136,77 1.159,20 13.323,24 7.891,46 2.750,00 29.756,22 318.893,54 121,96

1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) 22.955,44 23.344,34 10.653,86 5.770,56 2.316,96 18.741,38 1.287,20 1.415,92 2.703,12 1.415,92 579,24 2.477,86 25.917,52 111,02

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

2. Drugi osebni prejemki 164.886,96 144.149,80 79.380,63 36.795,81 0,00 19.409,12 135.585,56 27.003,80 19.284,76 46.288,56 0,00 0,00 12.915,52 4.852,28 0,00 28.991,10 0,00 228.633,02 158,61

2.1. prehrana 48.544,00 46.402,72 25.931,28 14.873,32 6.181,12 46.985,72 3.529,46 3.863,20 7.392,66 4.249,52 1.545,28 7.340,08 67.513,26 145,49

2.2. prevoz 44.354,98 33.079,79 26.660,16 7.150,00 6.400,00 40.210,16 10.620,88 4.061,40 14.682,28 5.593,28 1.600,00 14.481,42 76.567,14 231,46

2.3. regres za letni dopust 54.918,42 58.926,67 25.258,78 14.339,36 6.828,00 46.426,14 3.071,88 3.414,00 6.485,88 3.072,72 1.707,00 7.169,60 64.861,34 110,07

2.4. odpravnine 16.087,78 319,47 0,00 9.781,58 7.946,16 17.727,74 17.727,74 5.549,11

2.5. Poračun 0,00 0,00

2.6. jubilejne nagrade 981,78 981,78 1.530,41 433,13 1.963,54 1.963,54 200,00

2.7. dodatek za delo na domu 4.439,37 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Izdatki za blago in storitve 753.662,55 509.358,19 90.600,00 57.335,00 0,00 213.582,20 361.517,20 192.692,42 123.475,44 316.167,86 6.880,80 163.565,00 212.975,92 59.766,64 63.000,00 99.725,86 0,00 1.283.599,28 252,00

3.1. stroški materiala in storitev 515.278,00 350.913,29 32.600,00 28.800,00 90.950,00 152.350,00 90.000,00 55.000,00 145.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 27.000,00 559.350,00 159,40

3.2. posebni material in storitve 23.978,55 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

3.2. energija in komunalne strotive 25.200,00 12.225,87 6.000,00 5.200,00 5.000,00 16.200,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 29.200,00 238,84

3.3. stroški telefona, poštnina,zavarovanja, gorivo 9.500,00 23.530,46 7.000,00 2.000,00 5.000,00 14.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 22.500,00 95,62

3.4. izdatki za službena potovanje 45.000,00 17.407,80 10.000,00 2.000,00 20.000,00 32.000,00 18.692,42 10.000,00 28.692,42 5.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 145.692,42 836,94

3.5. Druge storitve 106.742,00 97.490,76 30.000,00 17.335,00 85.000,00 132.335,00 70.000,00 49.975,44 119.975,44 1.880,80 50.565,00 86.000,00 23.000,00 10.000,00 45.000,00 468.756,24 480,82

3.6. poslovne najemnine in zakupnine organizacije dogodkov 27.964,00 7.790,01 5.000,00 2.000,00 7.632,20 14.632,20 10.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 10.975,92 4.766,64 1.000,00 3.725,86 58.100,62 745,83

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

4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane 

plače)
680.004,44 510.375,10 0,00 64.000,00 0,00 293.200,00 357.200,00 90.000,00 42.000,00 132.000,00 0,00 140.000,00 54.000,00 200.000,00 35.750,00 60.000,00 30.000,00 1.008.950,00 197,69

4.1. delo preko študentskega servisa 0,00 1.481,48 0,00 0,00

4.2. podjemno delo in avtorski honorarji 438.004,44 348.313,83 64.000,00 243.200,00 307.200,00 45.000,00 39.000,00 84.000,00 80.000,00 24.000,00 170.000,00 25.000,00 40.000,00 730.200,00 209,64

4.3. drugi operativnI odhodki 242.000,00 160.579,79 50.000,00 50.000,00 45.000,00 3.000,00 48.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 10.750,00 20.000,00 30.000,00 278.750,00 173,59

5. Investicijski odhodki 119.940,16 122.437,59 25.000,00 0,00 0,00 9.050,00 34.050,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 126.000,00 68.444,00 0,00 0,00 25.000,00 257.894,00 210,63

5.1. nakup opreme 102.940,16 105.947,59 25.000,00 9.050,00 34.050,00 4.400,00 4.400,00 126.000,00 68.444,00 25.000,00 257.894,00 243,42

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

SKUPAJ VSI ODHODKI 3.668.570,27 3.223.579,83 1.168.325,00 697.446,00 0,00 759.000,00 2.624.771,00 398.915,44 279.639,17 678.554,61 15.240,00 303.565,00 500.000,00 392.404,00 118.000,00 403.217,00 55.000,00 5.090.751,61 157,92

SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH  FINANCIRANJA 3.612.570,27 3.875.389,11 1.168.325,00 697.446,00 0,00 759.000,00 2.624.771,00 398.915,44 279.639,17 678.554,61 15.240,00 303.565,00 500.000,00 392.404,00 118.000,00 403.217,00 20.000,00 5.055.751,61 130,46

I.  PRORAČUNSKI VIRI 3.079.693,27 3.312.653,19 1.168.325,00 697.446,00 0,00 759.000,00 2.624.771,00 398.915,44 279.639,17 678.554,61 15.240,00 303.565,00 500.000,00 392.404,00 0,00 0,00 0,00 4.514.534,61 136,28

1. MIZŠ, plače in materialni stroški PP 687210 1.055.987,00 1.018.965,11 1.143.325,00 1.143.325,00 0,00 1.143.325,00 112,20

2. MDDSZ, plače in materialni stroški PP 5511 666.930,00 617.233,56 697.446,00 697.446,00 0,00 697.446,00 113,00

3. MIZŠ Investicije  687210 17.000,00 16.490,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 151,61

3a. MIZŠ Investicije - pogodba za hladilno napravo: PP 487210 42.060,16 42.060,16 0,00 0,00 0,00 0,00

3b MIZŠ Investicije računalniki PP 483010 9.912,00 0,00 0,00 0,00

3d Sredstva za zaščito 5.024,08 0,00 0,00 0,00

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

715310, 578510
512.717,00 185.791,59 0,00 0,00 303.565,00 303.565,00 163,39

5. MDDSZ; Strukturni skladi PP:160137,160138,130139,160140 222.168,00 220.233,87 0,00 279.639,17 279.639,17 279.639,17 126,97

6. MIZŠ;  Strukturni skladi PP-

160176,160177,160178,160179,150044,150046,150045,150017
510.331,11 688.063,34 0,00 398.915,44 398.915,44 398.915,44 57,98

7. Strukturni skladi - konzorcij 52.500,00 23.290,00 0,00 0,00 15.240,00 15.240,00 65,44

8. MIZŠ; Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

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

9. Norveški finančni mehanizem 482.353,20 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 103,66

10. MIZŠ-NOO 759.000,00 759.000,00 759.000,00

11. Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju MOP PP 559 0,00 392.404,00 392.404,00

II. NEPRORAČUNSKI VIRI 532.877,00 562.735,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 403.217,00 20.000,00 541.217,00 96,18

1. Twinning 118.343,00 0,00 118.000,00 118.000,00

2. Mednarodni projekti - ERASMUS+ Projekti 281.162,00 246.684,13 0,00 207.050,00 207.050,00 83,93

3. Mednarodni projekti - ostali projekti 231.715,00 179.820,71 0,00 196.167,00 196.167,00 109,09

4. Lastni projekti 20.000,00 17.888,08 0,00 20.000,00 20.000,00

5. Drugi viri 0,00 0,00

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) -56.000,00 651.809,28 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 -35.000,00 -35.000,00 -5,37

INDEKS 

'22/21
Stroški/dejavnost Realizacija 2021

Dejavnost javne službe za leto 2022 Osnovne/ posebne

naloge - 

proračunski viri ki 

niso

tržna

 dejavnost

Projektne

naloge - 

neproračunski 

viri, ki niso

tržna

 dejavnost

 Strukturni skladi za leto 2022
Projektne naloge - 

Strukturni skladi - 

instituc. partner - 

Konzorcij

Lastni projekti
SKUPAJ

 2022
LDN 2021

Norveški finančni 

mehanizemin EGP

Podnebni cilji in 

vsebine v vzgoji in 

izobraževanju-MOP

Projekti tesnega 

medinstitucialnega 

sodelovanja-

Twinning 
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4.2.2 Planirani odhodki CPI po namenu 

 

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

za leto 2022 razdeljeni po namenih, in sicer: 

 

A. za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ;  

B. za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ;  

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

E. za projekte ESS-Konzorciji; 

F. za osnovne in posebne naloge MIZŠ; 

G. za projekt Norveškega finančnega mehanizma in EGP; 

H. za projekt NOO (načrt za okrevanje in odpornost); 

I. za projekte Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju MOP; 

J. za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (Twinning); 

K. za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost; 

L. za lastne projekte. 

 

V nadaljevanju prikazujemo odhodke po namenih v podpoglavjih in posebnih preglednicah.  
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A) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MIZŠ, PP 687210 

 

V preglednici 2 so prikazani planirani odhodki za naloge izvajanja javne službe iz MIZŠ. (Glej seznam 

nalog na strani 27 in 46.) 

 

Načrtujejo se v skupni višini 1.168.325,00 EUR (23 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 829.918,80 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 25.258,78 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 52.591,44 EUR; 

− iz naslova jubilejnih nagrad 1.530,41 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 132.771,71 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 10.653,86 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 90.600,00 EUR; 

− iz naslova investicij 25.000,00 EUR. 

 

Pri izračunu stroškov dela za leto 2022 smo upoštevali 28 zaposlitev za redno delo, dodatek za 

delovno dobo in druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov 

smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 11 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− jubilejno nagrado za 3 zaposlene za dopolnjenih 2 x 10 let delovne dobe v javni upravi in 1 x 

20 let (članstvo v sindikatu); 

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač; 

− redno delovno uspešnost direktorja v višini maks. 5 % osnovne plače od januarja do 

decembra 2021; 

− vodstveni dodatek za 3 osebi (za vsako 8 %). 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ in za leto 2022 znašajo 

90.600,00 EUR. Načrtovana so tudi sredstva za investicijske transferje v višini 25.000,00 EUR. 
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Preglednica 2: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 687210 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/z

nižanja 

22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini 0,00

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 26,00

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne 

službe (∑1 do 5) 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 27,00 28,00 28,00 28,00 1,22

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 27,00 28,00 28,00 28,00 1,22

7 Osnovna plača za obračun 686.695,22 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 58.740,87 69.364,01 71.800,00 71.800,00 741.631,84 108,00

8 Dodatek za delovno dobo 43.774,59 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.200,22 5.700,00 5.918,79 5.918,79 64.339,56 146,98

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 5.843,24 661,36 661,36 661,36 661,36 661,36 661,36 661,36 661,36 661,36 670,08 817,00 817,00 8.256,32 141,30

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 12.869,76 3.331,00 3.331,00 3.331,00 3.500,00 13.493,00 104,84

11
Sredstva za delovno uspešnost direktorja 

(1.1.2021-31.12.2021)
1.098,38 2.198,08 2.198,08 200,12

15 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 750.281,19 64.602,45 67.933,45 64.602,45 64.602,45 67.933,45 66.800,53 64.602,45 67.933,45 64.602,45 75.734,09 82.035,79 78.535,79 829.918,80 110,61

16 Sredstva za regres za letni dopust 24.150,00 23.557,52 1.701,26 25.258,78 104,59

17 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 18.640,27 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.221,34 2.653,52 2.753,52 2.753,52 25.931,28 139,11

18
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz 

dela
14.101,23 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.270,02 2.800,00 2.850,00 2.850,00 26.660,16 189,06

19
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. 

pomoči, odpravnine, delo na domu)
2.101,45 721,89 288,76 519,76 1.530,41 72,83

20 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 58.992,95 4.491,36 5.213,25 4.491,36 4.491,36 4.491,36 28.048,88 4.491,36 0,00 4.780,12 5.453,52 6.123,28 7.304,78 79.380,63 134,56

21 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM
809.274,14 69.093,81 73.146,70 69.093,81 69.093,81 72.424,81 94.849,41 69.093,81 67.933,45 69.382,57 81.187,61 88.159,07 85.840,57 909.299,43 112,36

22 Prispevki delodajalca (16,10%) 116.685,52 10.400,99 10.937,29 10.400,99 10.400,99 10.937,29 10.754,89 10.400,99 10.937,29 10.400,99 12.000,00 13.000,00 12.200,00 132.771,71 113,79

24 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE 
116.685,52 10.400,99 10.937,29 10.400,99 10.400,99 10.937,29 10.754,89 10.400,99 10.937,29 10.400,99 12.000,00 13.000,00 12.200,00 132.771,71 113,79

25 413310 KAD 10.186,22 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 847,47 978,19 1.024,22 1.024,22 10.653,86 104,59

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(23a=21+24+25)
936.145,88 80.342,27 84.931,46 80.342,27 80.342,27 84.209,57 106.451,77 80.342,27 79.718,21 80.631,03 94.165,80 102.183,29 99.064,79 1.052.725,00 112,45

26
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
76.193,85 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 90.600,00 118,91

27 Sredstva za zaščitno opremo* 3.150,16 0,00

28 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
79.344,01 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 90.600,00 114,19

I. 4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 1.015.489,89 87.892,27 92.481,46 87.892,27 87.892,27 91.759,57 114.001,77 87.892,27 87.268,21 88.181,03 101.715,80 109.733,29 106.614,79 1.143.325,00 112,59

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.402,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 25.000,00 94,69

29 SKUPAJ I. + II. 1.041.891,89 87.892,27 92.481,46 92.892,27 90.892,27 94.759,57 117.001,77 90.892,27 89.268,21 90.181,03 103.715,80 111.733,29 106.614,79 1.168.325,00 112,13

1.041.891,89 1.168.325,00 112,13
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B) Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova MDDSZ, PP 5511 

 

V preglednici 3 so prikazani planirani odhodki za naloge izvajanja javne službe iz naslova MDDSZ. (Glej 

seznam nalog na strani 27.) 

 

Načrtujejo se v skupni višini 697.446,00 EUR (13,8 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 459.636,14 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 14.339,36 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 22.023,32 EUR; 

− iz naslova jubilejnih nagrad 433,13 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 73.908,49 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.770,56 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 57.335,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 64.000,00 EUR. 

 

Pri izračunu bruto plač smo upoštevali 14 zaposlitev za redno delo, dodatek za delovno dobo in druge 

dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo upoštevali:  

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 11 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− jubilejno nagrado za 1 zaposlenega za dopolnjenih 20 let delovne dobe v javni upravi; 

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač; 

− vodstveni dodatek za 2 osebi (za vsako 8 %). 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MDDSZ ter za leto 2022 znašajo 

121.335,00 EUR. 
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Preglednica 3: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 
Številka in naziv proračunske postavke: 5511 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/z

nižanja 

22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

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

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

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

6
Skupno število zaposlenih - Izvajanje 

javne službe (∑1 do 5) 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00

7 Osnovna plača za obračun 390.630,08 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,21 34.591,85 415.095,16 106,26

8 Dodatek za delovno dobo 21.743,77 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,43 2.497,49 29.969,22 137,83

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 4.127,69 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 531,89 6.382,68 154,63

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 7.867,56 2.006,98 2.060,70 2.060,70 2.060,70 8.189,08 104,09

14 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
424.369,10 37.620,53 39.627,51 37.620,53 37.620,53 39.681,23 37.620,53 37.620,53 39.681,23 37.620,53 37.620,53 39.681,23 37.621,23 459.636,14 108,31

15 sredstva za regres za letni dopust 14.700,00 14.339,36 14.339,36 97,55

16 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 11.594,53 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 1.352,12 14.873,32 128,28

17
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
4.583,22 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.150,00 156,00

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine, delo na domu)
1.230,07 433,13 433,13 35,21

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 32.107,82 2.002,12 2.002,12 2.002,12 2.002,12 2.002,12 16.774,61 2.002,12 0,00 2.002,12 2.002,12 2.002,12 2.002,12 36.795,81 114,60

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
456.476,92 39.622,65 41.629,63 39.622,65 39.622,65 41.683,35 54.395,14 39.622,65 39.681,23 39.622,65 39.622,65 41.683,35 39.623,35 496.431,95 108,75

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 67.146,69 6.017,21 6.375,20 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,05 73.908,49 110,07

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
67.146,69 6.017,21 6.375,20 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,08 6.052,08 6.383,85 6.052,05 73.908,49 110,07

24 413310 KAD;  (41) 5.747,46 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 480,88 5.770,56 100,40

23a

413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
529.371,07 46.120,74 48.485,71 46.155,61 46.155,61 48.548,08 60.928,10 46.155,61 46.545,96 46.155,61 46.155,61 48.548,08 46.156,28 576.111,00 108,83

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
113.164,38 4.093,66 4.093,66 4.093,66 4.093,66 8.093,74 8.093,66 8.093,66 8.093,66 8.093,66 8.093,66 34.093,66 14.135,66 113.166,00 100,00

26 PROJEKT RIS 8.161,80 912,33 912,33 912,33 684,25 684,25 366,00 366,00 366,00 684,25 684,25 684,25 912,76 8.169,00 100,09

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
121.326,18 5.005,99 5.005,99 5.005,99 4.777,91 8.777,99 8.459,66 8.459,66 8.459,66 8.777,91 8.777,91 34.777,91 15.048,42 121.335,00 100,01

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
650.697,25 51.126,73 53.491,70 50.933,52 50.933,52 57.326,07 69.387,76 54.615,27 55.005,62 54.933,52 54.933,52 83.325,99 61.204,70 697.446,00 107,18

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

28 SKUPAJ I. + II. 650.697,25 51.126,73 53.491,70 50.933,52 50.933,52 57.326,07 69.387,76 54.615,27 55.005,62 54.933,52 54.933,52 83.325,99 61.204,70 697.446,00 107,18

29 SKUPAJ prihodek (27 - 28) 650.697,25 697.446,00 107,18
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V skladu z navodili MDDSZ so prihodki in odhodki za izvajanje osnovne dejavnosti v preglednici 4 

prikazani tudi po obračunskem načelu. 

 

Preglednica 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2022, MDDSZ (v EUR) 

 

 

  

Plan 2021 Plan 2022
Indeks 

2022/2021

I.PRIHODKI SKUPAJ 669.673 697.560 104

A. Prihodki od poslovanja 669.673 697.560 102

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 669.673 697.560 102

1.1. Javna služba 669.673 697.560 102

1.2. Drugi prihodki

2. Prihodki od prodaje materiala in blaga

B. Finančni prihodki

C. Izredni prihodki

Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki

II. ODHODKI SKUPAJ 669.673 697.560 104

1. Stroški materiala 8169 8169 100

2. Stroški storitev 113.166 113.166 100

3. Stroški dela 548.338 576.225 105

3.1. Plače in nadomestila plač 440.071 459.344 104

3.2 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 70.851 73.954 104

3.3. davek na izplačane plače

3.4. Drugi stroški dela 37.416 42.927 115

4. Amortizacija

5. Davek od dobička

6. Ostali drugi stroški

7. Finančni odhodki

8. Izredni odhodki

9. Prevrednotevalni odhodki

III. RAZLIKA 0 0
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C) Odhodki za projekte ESS MIZŠ, ki se izplačujejo iz proračunskih postavk (160176, 160177, 

160178, 160179, 150044, 150046, 150045, 150047)  

 

Na CPI se izvajata 2 projekta ESS-MIZŠ (opisana na straneh 70 in 71): 

− Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022; 

− Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v 

letih 2016–2022. 

 

V letu 2022 se oba projekta tudi zaključujeta. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje 

poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2016–2022 se zaključi 31. 10. 2022 (1 zaposlitev višji 

svetovalec področja III se zaključi 30. 4. 2022).  

Projekt Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022 se zaključi 30. 11. 2022. 

 

(Glej preglednico 5.) 

Odhodki se načrtujejo v skupni višini 398.915,44 EUR (8 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova plač in dodatkov 75.581,93 EUR; 

− iz naslova regresa za letni dopust 3.071,88 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 14.150,34 EUR; 

− iz naslova odpravnin 9.781,58 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 12.350,09 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.287,20 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 192.692,42 EUR; 

− iz naslova drugi operativni odhodki 90.000,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 4 zaposlitve za 5 mesecev za redno delo, 3 zaposlitve za 6 

mesecev in 2 zaposlitvi za 1 mesec ter dodatek za delovno dobo in druge dodatke (dodatek za 

magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 11 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− jubilejno nagrado za 1 zaposlenega za dopolnjenih 20 let delovne dobe v javni upravi; 

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve, načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt za leto 2022, znašajo 

282.692,42 EUR. Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekte. 

Večino nalog opravljajo zunanji sodelavci na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Druge stroške 

za blago in storitve predstavljajo zunanji izvajalci, plačila zanje se izvedejo na podlagi prejetih računov.  
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Preglednica 5: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ-ESS v letu 2021 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 
Številka in naziv proračunske postavke: 160176, 160177, 160178, 160179, 150044, 150046, 150045, 150047 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/

znižanja 

22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih - 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 50,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 8,00 100,00

7 Osnovna plača za obračun 190.216,82 7.134,12 7.134,12 7.134,12 7.134,12 7.134,12 5.179,34 5.179,34 5.179,34 5.179,34 5.179,34 5.179,34 3.909,56 70.656,20 37,15

8 Dodatek za delovno dobo 315,70 315,70 315,70 315,70 315,70 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 264,10 167,72 3.330,82 #DEL/0!

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 428,05 428,05 428,05 310,76 1.594,91 #DEL/0!

11 Poračuni

14 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 190.216,82 7.449,82 7.877,87 7.449,82 7.449,82 7.877,87 5.443,44 5.443,44 5.871,49 5.443,44 5.443,44 5.754,20 4.077,28 75.581,93 39,73

15 Sredstva za regres za letni dopust 8.983,19 3.071,88 3.071,88 34,20

16 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 7.146,36 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 289,74 289,74 289,74 289,74 289,74 149,16 3.529,46 49,39

17
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
9.011,01 1.030,02 1.030,02 1.030,02 1.030,02 1.030,02 1.000,02 1.000,02 1.000,02 1.000,02 1.000,02 470,68 10.620,88 117,87

18
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine, delo na domu)
1.108,75 2.932,40 1.631,27 5.217,91 9.781,58 882,22

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 26.249,31 1.416,34 1.416,34 1.416,34 1.416,34 4.348,74 4.361,64 1.289,76 0,00 1.289,76 1.289,76 2.921,03 5.837,75 27.003,80 102,87

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
216.466,13 8.866,16 9.294,21 8.866,16 8.866,16 12.226,61 9.805,08 6.733,20 5.871,49 6.733,20 6.733,20 8.675,23 9.915,03 102.585,73 47,39

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 31.108,92 1.217,30 1.287,24 1.217,30 1.217,30 1.287,24 889,46 889,46 959,40 889,46 889,46 940,24 666,23 12.350,09 39,70

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
31.108,92 1.217,30 1.287,24 1.217,30 1.217,30 1.287,24 889,46 889,46 959,40 889,46 889,46 940,24 666,23 12.350,09 39,70

24 413310 KAD;  (41) 3.450,29 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 64,36 1.287,20 37,31

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
251.025,34 10.212,18 10.710,17 10.212,18 10.212,18 13.642,57 10.791,08 7.719,20 6.927,43 7.719,20 7.719,20 9.712,01 10.645,62 116.223,02 46,30

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
419.238,35 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 33.433,98 14.918,64 282.692,42 67,43

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
419.238,35 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 23.433,98 33.433,98 14.918,64 282.692,42 67,43

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
670.263,69 33.646,16 34.144,15 33.646,16 33.646,16 37.076,55 34.225,06 31.153,18 30.361,41 31.153,18 31.153,18 43.145,99 25.564,26 398.915,44 59,52

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.232,30 0,00

28 SKUPAJ I. + II. 672.495,99 33.646,16 34.144,15 33.646,16 33.646,16 37.076,55 34.225,06 31.153,18 30.361,41 31.153,18 31.153,18 43.145,99 25.564,26 398.915,44 59,32

28

29 SKUPAJ (27 - 28) 672.495,99 398.915,44 59,32
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D) Odhodki za projekte ESS-MDDSZ, PP 160137, 160138, 160139, 160140  

 

Gre za projekt Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. 

(Opis projekta je na strani 69.) 

 

(Glej preglednico 6.) 

 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 279.639,17 EUR (5,5 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 76.276,37 EUR; 

− iz naslova regresa 3.414,00 EUR; 

− iz naslova odpravnin 7.946,16; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 7.924,60 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 12.786,68 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.415,92 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 123.475,44 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 42.000,00 EUR; 

− iz naslova investicij 4.400,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 4 zaposlitve do 31. 10. 2022, ko se projekt zaključi, za redno 

delo, dodatek za delovno dobo in druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu 

drugih elementov smo upoštevali:  

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39EUR na dan za 10 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− jubilejno nagrado za 1 zaposlenega za dopolnjenih 20 let delovne dobe v javni upravi; 

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekte in za leto 2022 

znašajo 165.475,44 EUR. 

Načrtovan je tudi nakup računalniške opreme v skupnem znesku 4.400,00 EUR. 
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Preglednica 6: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne MDDSZ-ESS v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 160137, 160138, 160139, 160140 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zn

ižanja 22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 100,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih; (24a) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00

7 Osnovna plača za obračun 71.836,04 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 6.465,55 71.121,05 99,00

8 Dodatek za delovno dobo 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60 3.603,60

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

10 Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 387,93 387,93 387,93 387,93 1.551,72

11 Poračuni 0,00

14 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
71.836,04 6.793,15 7.181,08 6.793,15 6.793,15 7.181,08 6.793,15 6.793,15 7.181,08 6.793,15 6.793,15 7.181,08 0,00 76.276,37 106,18

15 sredstva za regres za letni dopust;  4.140,29 3.414,00 3.414,00 82,46

16 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 3.300,91 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 3.863,20 117,03

17
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
1.955,21 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 406,14 4.061,40 207,72

18
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
292,75 7.946,16 7.946,16 2.714,32

19 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 9.689,16 792,46 792,46 792,46 792,46 792,46 4.206,46 792,46 0,00 792,46 792,46 8.738,62 0,00 19.284,76 199,03

20 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
81.525,20 7.585,61 7.973,54 7.585,61 7.585,61 7.973,54 10.999,61 7.585,61 7.181,08 7.585,61 7.585,61 15.919,70 0,00 95.561,13 117,22

21 Prispevki delodajalca (16,10%) 11.752,77 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 12.786,68

23 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
11.752,77 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 1.156,16 1.156,16 1.173,39 12.786,68 108,80

24 413310 KAD;  (41) 1.495,79 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 1.415,92 94,66

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
94.773,76 8.870,49 9.275,65 8.870,49 8.870,49 9.275,65 12.284,49 8.870,49 8.483,19 8.870,49 8.870,49 17.221,81 0,00 109.763,73 115,82

25
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
123.935,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 10.475,44 165.475,44

27 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
123.935,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 10.475,44 0,00 165.475,44 133,52

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
218.709,04 18.870,49 19.275,65 18.870,49 18.870,49 19.275,65 22.284,49 18.870,49 33.483,19 38.870,49 38.870,49 27.697,25 0,00 275.239,17 125,85

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.129,35 4.400,00 4.400,00 140,60

28 SKUPAJ I. + II. 221.838,39 18.870,49 19.275,65 18.870,49 23.270,49 19.275,65 22.284,49 18.870,49 33.483,19 38.870,49 38.870,49 27.697,25 0,00 279.639,17 126,06

29 SKUPAJ (27 - 28) 221.838,39 279.639,17
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E) Odhodki za projekte ESS-Konzorciji  

 

Gre za projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022, ki se konča 31. 8. 2022. 

(Opis projekta na strani 72.) 

 

(Glej preglednico 7.) 

 

Načrtujejo se odhodki se v skupni višini 15.240,00 EUR (0,3 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 7.200,00 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 1.159,20 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 6.880,80 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali povečan obseg za 9 mesecev.  

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 6.880,80 EUR. 
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Preglednica 7: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe ESS-Konzorciji v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

Številka in naziv proračunske postavke: 150044, 150046, 150045, 150047 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/z

nižanja 

22/21

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

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

7 Osnovna plača za obračun 0,00

8 Dodatek za delovno dobo 0,00

9 Povečan obseg 1.831,79 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 7.200,00 393,06

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
1.831,79 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 393,06

14 sredstva za regres za letni dopust 0,00

15 sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 0,00

16
sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
0,00

17
sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
1.831,79 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 393,06

20 Prispevki delodajalca (16,10%) 289,74 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 1.159,20 400,08

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
289,74 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 128,80 0,00 0,00 0,00 1.159,20 400,08

23 413310 KAD;  (41) 0,00 0,00

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
2.121,53 928,80 928,80 928,80 928,80 928,80 928,80 928,80 928,80 928,80 0,00 0,00 0,00 8.359,20 394,02

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
22.504,12 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 765,28 6.880,80 30,58

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
22.504,12 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 764,44 765,28 0,00 0,00 0,00 6.880,80 30,58

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
24.625,65 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.694,08 0,00 0,00 0,00 15.240,00 61,89

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.158,77 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 29.784,42 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.693,24 1.694,08 0,00 0,00 0,00 15.240,00 51,17

28

29 SKUPAJ  prihodek(27 - 28) 29.784,42 15.240,00 51,17
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F) Odhodki za osnovne in posebne naloge MIZŠ, PP 667610, 716910, 4832010, 401910, 483010, 

687010, 151510 

 

Na CPI izvajamo 18 osnovnih in posebnih nalog iz proračunskih sredstev MIZŠ, in sicer iz PP 667610, 

716910, 4832010, 401910, 483010, 687010, 151510.  

(Seznam osnovnih nalog je na strani 46, seznam posebnih nalog pa na strani 54.) 

 

(Glej preglednico 8.)  

 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 303.565,00 EUR (6 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 163.565,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 140.000,00 EUR. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnih izhodišč MIZŠ in za leto 2022. Večino 

nalog opravljajo zunanji sodelavci na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Druge stroške za blago 

in storitve predstavljajo zunanji izvajalci, plačila pa se izvedejo na podlagi prejetih računov. 

(Vse naloge so razvidne v preglednicah 5A priloge k temu dokumentu.) 
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Preglednica 8: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ Posebne in osnovne naloge 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: 667610, 716910, 4832010, 401910, 483010, 687010, 151510 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zn

ižanja 22/21

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 10.773,58 0,00

8 Dodatek za delovno dobo 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00

10 Poračuni 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
10.773,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sredstva za regres za letni dopust 0,00

15 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 0,00 #DEL/0!

16
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
0,00 #DEL/0!

17
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
10.773,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Prispevki delodajalca (16,10%); 1.640,04 0,00 0,00

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
1.640,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 413310 KAD;  (41) 0,00 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
12.413,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
173.377,97 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 43.014,46 80.000,00 100.000,00 303.565,00 175,09

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
173.377,97 0,00 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 43.014,46 80.000,00 100.000,00 0,00 303.565,00 175,09

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
185.791,59 0,00 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 43.014,46 80.000,00 100.000,00 0,00 303.565,00 163,39

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 42.060,16 0,00

27 SKUPAJ I. + II. 227.851,75 0,00 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 11.507,22 43.014,46 80.000,00 100.000,00 0,00 303.565,00 133,23

29 SKUPAJ (27 - 28) 227.851,75 303.565,00 133,23
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G) Odhodki za projekt Norveški finančni mehanizem in EGP 

 

Gre za projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma KIPSI. 

(Projekt je pod številko 36, opisan pa je na strani 73.) 

 

(Glej preglednico 9.)  

 

Načrtujejo se odhodki se v skupni višini 500.000,00 EUR (10 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 79.369,40 EUR; 

− iz naslova regresa 3.072,72 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 9.842,80 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 13.323,24 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.415,92 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 212.975,92 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 54.000,00 EUR; 

− iz naslova nakupa za investicije 126.000,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 3 zaposlitve za redno delo, dodatek za delovno dobo in druge 

dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat).  

 

Pri izračunu drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 11 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovni uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 266.975,92 EUR. 

 

Načrtujemo tudi investicijski odhodek v skupni višini 126.000,00 EUR. 
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Preglednica 9: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe Norveški finančni mehanizem in EGP v letu 2022 – prikaz po denarnem toku 

(v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zniža

nja 22/21

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 0,00 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

6 Skupno število zaposlenih 0,00 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

6a Delež financiranja št. zaposlenih 0,00 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

7 Osnovna plača za obračun 6.352,12 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 6.196,37 74.356,44 1.170,58

8 Dodatek za delovno dobo 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 293,82 3.525,84

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 371,78 371,78 371,78 371,78 1.487,12

10 Poračuni 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
6.352,12 6.490,19 6.861,97 6.490,19 6.490,19 6.861,97 6.490,19 6.490,19 6.861,97 6.490,19 6.490,19 6.861,97 6.490,19 79.369,40 1.249,49

14 Sredstva za regres za letni dopust 525,00 3.072,72 3.072,72

15 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 263,40 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 386,32 4.249,52 1.613,33

16
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
100,05 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 508,48 5.593,28 5.590,48

17
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
48,00 0,00 0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 936,45 894,80 894,80 894,80 894,80 894,80 3.967,52 894,80 0,00 894,80 894,80 894,80 894,80 12.915,52 1.379,20

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
7.288,57 7.384,99 7.756,77 7.384,99 7.384,99 7.756,77 10.457,71 7.384,99 6.861,97 7.384,99 7.384,99 7.756,77 7.384,99 92.284,92 1.266,16

20 Prispevki delodajalca (16,34%) 1.037,94 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 13.323,24 1.283,62

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
1.037,94 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 1.104,78 1.121,25 1.104,78 13.323,24 1.283,62

23 413310 KAD;  (41) 96,54 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 128,72 1.415,92 1.466,67

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
8.423,05 8.618,49 9.006,74 8.618,49 8.618,49 9.006,74 11.691,21 8.618,49 8.111,94 8.618,49 8.618,49 9.006,74 8.618,49 107.152,80 1.272,14

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
142,58 10.000,00 10.000,00 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 40.000,00 28.992,00 266.975,92 187.246,40

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
142,58 10.000,00 10.000,00 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 22.247,99 40.000,00 28.992,00 266.975,92 187.246,40

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
8.565,63 18.618,49 19.006,74 30.866,48 30.866,48 31.254,73 33.939,20 30.866,48 30.359,93 30.866,48 30.866,48 49.006,74 37.610,49 374.000,00 4.366,29

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00

0,00 #DEL/0!

27 SKUPAJ I. + II. 8.565,63 18.618,49 19.006,74 30.866,48 36.866,48 31.254,73 33.939,20 30.866,48 30.359,93 150.866,48 30.866,48 49.006,74 37.610,49 500.000,00 5.837,28

29 SKUPAJ (27 - 28) 8.565,63 500.000,00 5.837,28
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H) Odhodki za NOO (načrt za okrevanje in odpornost) 

 

Gre za projekt z delovnimi imenom Modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja, za 

katerega še nimamo opredeljenih aktivnosti in rezultatov. Na MIZŠ smo oddali investicijski dokument, 

v katerem so predvideni finančni odhodki, prikazani v preglednici 10.  

 

Skupno se v letu 2022 načrtujejo odhodki v višini 759.000,00 EUR (15 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 189.245,27 EUR; 

− iz naslova regresa 6.828,00 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 12.581,12 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 32.196,45 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.316,96 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 213.582,20 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 293.200,00 EUR; 

− iz naslova nakupa za investicije 9.050,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 8 zaposlitev za redno delo od 1. 3. 2022, dodatek za delovno 

dobo in druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo 

upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 8 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 506.782,20 EUR. 

 

Načrtujemo tudi investicijski odhodek v skupni višini 9.050,00 EUR. 
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Preglednica 10: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe NOO v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

  

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zn

ižanja 22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

7 Osnovna plača za obračun 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 19.420,82 174.787,38 #DEL/0!

8 Dodatek za delovno dobo 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 1.304,33 11.738,97

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 388,42 1.165,25 1.165,25 2.718,92

10 Poračuni 0,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
0,00 0,00 0,00 0,00 20.725,15 21.113,57 20.725,15 20.725,15 21.890,40 20.725,15 20.725,15 21.890,40 20.725,15 189.245,27 #DEL/0!

14 Sredstva za regres za letni dopust 6.828,00 6.828,00

15 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 772,64 772,64 772,64 772,64 772,64 772,64 772,64 772,64 6.181,12 #DEL/0!

16
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 6.400,00 #DEL/0!

17
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,64 1.572,64 8.400,64 1.572,64 0,00 1.572,64 1.572,64 1.572,64 1.572,64 19.409,12 #DEL/0!

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
0,00 0,00 0,00 0,00 22.297,79 22.686,21 29.125,79 22.297,79 21.890,40 22.297,79 22.297,79 23.463,04 22.297,79 208.654,39 #DEL/0!

20 Prispevki delodajalca (16,34%) 3.524,35 3.650,35 3.524,35 3.524,35 3.700,00 3.524,35 3.524,35 3.700,00 3.524,35 32.196,45 #DEL/0!

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
0,00 0,00 0,00 0,00 3.524,35 3.650,35 3.524,35 3.524,35 3.700,00 3.524,35 3.524,35 3.700,00 3.524,35 32.196,45 #DEL/0!

23 413310 KAD;  (41) 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 257,44 2.316,96 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
0,00 0,00 0,00 26.079,58 26.594,00 32.907,58 26.079,58 25.847,84 26.079,58 26.079,58 27.420,48 26.079,58 243.167,80 #DEL/0!

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,16 506.782,20 #DEL/0!

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
0,00 0,00 0,00 0,00 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,13 56.309,16 506.782,20 #DEL/0!

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
0,00 0,00 0,00 0,00 82.388,71 82.903,13 89.216,71 82.388,71 82.156,97 82.388,71 82.388,71 83.729,61 82.388,74 749.950,00 #DEL/0!

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050,00

0,00 #DEL/0!

27 SKUPAJ I. + II. 0,00 0,00 0,00 0,00 82.388,71 91.953,13 89.216,71 82.388,71 82.156,97 82.388,71 82.388,71 83.729,61 82.388,74 759.000,00 #DEL/0!

29 SKUPAJ (27 - 28) 0,00 759.000,00 #DEL/0!
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I) Odhodki za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju MOP 

 

Na CPI se bosta znotraj MOP izvajala dva projekta, in sicer: 

− Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (opis projekta je na strani 86); 

− Care 4 Climate (opis je na strani 87). 

 

(Glej preglednico 11.) 

 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 392.404,00 EUR (7,8 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 50.870,38 EUR; 

− iz naslova regresa 1.707,00 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 3.145,28 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 7.891,46 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 579,24 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 59.766,64 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 200.000,00 EUR; 

− iz naslova nakupa za investicije 68.444,00 EUR. 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 2 zaposlitvi za redno delo od 1. 3. 2022, dodatek za delovno 

dobo in druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo 

upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 8 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 259.766,64 EUR. 

 

Načrtujemo tudi investicijski odhodek v skupni višini 68.444,00 EUR. 
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Preglednica 11: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju – MOP v letu 2022 – prikaz 

po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: PP559 leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zn

ižanja 22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

2 število zaposlenih v V. tarifni skupini 1,00

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

4 število zaposlenih v VII. tarifni skupini 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,00

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

7 Osnovna plača za obračun 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 4.851,69 43.665,21 #DEL/0!

8 Dodatek za delovno dobo 280,66 280,66 280,66 280,66 280,66 280,66 280,66 280,66 280,66 2.525,94

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 97,03 291,10 291,10 679,23

10 Poračuni - Povečan obseg dela 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4.000,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
0,00 0,00 0,00 0,00 5.132,35 5.729,38 5.632,35 5.632,35 5.923,45 5.632,35 5.632,35 5.923,45 5.632,35 50.870,38 #DEL/0!

14 Sredstva za regres za letni dopust 1.707,00 1.707,00

15 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 193,16 193,16 193,16 193,16 193,16 193,16 193,16 193,16 1.545,28 #DEL/0!

16
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.600,00 #DEL/0!

17
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 393,16 393,16 2.100,16 393,16 0,00 393,16 393,16 393,16 393,16 4.852,28 #DEL/0!

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
0,00 0,00 0,00 0,00 5.525,51 6.122,54 7.732,51 6.025,51 5.923,45 6.025,51 6.025,51 6.316,61 6.025,51 55.722,66 #DEL/0!

20 Prispevki delodajalca (16,34%) 873,18 880,00 873,18 873,18 886,19 873,18 873,18 886,19 873,18 7.891,46 #DEL/0!

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
0,00 0,00 0,00 0,00 873,18 880,00 873,18 873,18 886,19 873,18 873,18 886,19 873,18 7.891,46 #DEL/0!

23 413310 KAD;  (41) 64,36 64,36 64,36 64,36 64,36 64,36 64,36 64,36 64,36 579,24 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
0,00 0,00 0,00 6.463,05 7.066,90 8.670,05 6.963,05 6.874,00 6.963,05 6.963,05 7.267,16 6.963,05 64.193,36 #DEL/0!

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 259.766,64 #DEL/0!

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
0,00 0,00 0,00 0,00 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 28.862,96 259.766,64 #DEL/0!

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
0,00 0,00 0,00 0,00 35.326,01 35.929,86 37.533,01 35.826,01 35.736,96 35.826,01 35.826,01 36.130,12 35.826,01 323.960,00 #DEL/0!

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 3.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 68.444,00

0,00 #DEL/0!

27 SKUPAJ I. + II. 0,00 0,00 0,00 0,00 38.770,01 35.929,86 37.533,01 35.826,01 35.736,96 35.826,01 100.826,01 36.130,12 35.826,01 392.404,00 #DEL/0!

29 SKUPAJ (27 - 28) 0,00 392.404,00 #DEL/0!
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J) Odhodki za projektno nalogo tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (Twinning) 

(neproračunski vir, ki ni tržna dejavnost) 

 

Gre za projektno nalogo Further support to the implementation of the NQF in Northern Macedonia. 

(Opis projekta je na strani 88.) 

 

(Glej preglednico 12.) 

 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 118.000,00 EUR (2,3 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 16.500,00 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 2.750,00 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 63.000,00 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 35.750,00 EUR. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 98.750,00 EUR. 
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Preglednica 12: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe – neproračunski viri, ki niso TD-Twinning v letu 2022 – prikaz po denarnem 

toku (v EUR) 
Številka in naziv proračunske postavke: leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/znižanja 

22/21

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

7 Osnovna plača za obračun 0,00 #DEL/0!

8 Dodatek za delovno dobo 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00

10 Poračuni - Povečan obseg dela 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00

13 413300
Skupaj bruto plače zaposlenih 

(13=7+8+9+10)
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 #DEL/0!

14 Sredstva za regres za letni dopust 0,00

15 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 0,00 #DEL/0!

16
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
0,00 #DEL/0!

17
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00

18 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

19 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 #DEL/0!

20 Prispevki delodajalca (16,34%) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.750,00 #DEL/0!

22 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.750,00 #DEL/0!

23 413310 KAD;  (41) 0,00 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 19.250,00 #DEL/0!

24
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
3.694,81 3.250,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.500,00 98.750,00 2.672,67

26 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
3.694,81 3.250,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.500,00 98.750,00 2.672,67

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
3.694,81 3.250,00 6.750,00 6.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 7.250,00 118.000,00 3.193,67

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00

0,00 #DEL/0!

27 SKUPAJ I. + II. 3.694,81 3.250,00 6.750,00 6.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 7.250,00 118.000,00 3.193,67

29 SKUPAJ (27 - 28) 3.694,81 118.000,00 3.193,67
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K) Odhodki za projektne naloge Mednarodni projekti (neproračunski vir, ki ni tržna dejavnost) 

 

Gre za projektne naloge programa ERASMUS+. (Opis nalog je na straneh 76 do 85.) 

Preglednica 13: Pregled obsega sredstev po mednarodnih projektih 

 

(Glej preglednico 14.) 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 403.217,00 EUR (8 % vseh odhodkov), in sicer: 

− iz naslova bruto plač 182.265,96 EUR; 

− iz naslova regresa 7.169,60 EUR; 

− iz naslova drugih osebnih prejemkov 21.821,50 EUR; 

− iz naslova prispevkov delodajalca 29.756,22 EUR; 

− iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.477,86 EUR; 

− iz naslova izdatkov za blago in storitve 99.725,86 EUR; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 60.000,00 EUR; 

 

Za izračun bruto plače smo upoštevali 6 do 8 zaposlitev za redno delo, dodatek za delovno dobo in 

druge dodatke (dodatek za magisterij ali doktorat). Pri izračunu drugih elementov smo upoštevali: 

− regres za letni dopust v višini 1.024,24 EUR na zaposlenega;  

− prehrano na delu 4,39 EUR na dan za 11 mesecev; 

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

na podlagi pisnih izjav zaposlenih;  

− prvi premijski razred KAD v višini 32,18 EUR; 

− redno delovno uspešnost v višini 2 % osnovnih plač. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projekt in za leto 2022 

znašajo 159.725,86 EUR. 

Mednarodni projekti - Erasmus projekti Leto 2021 Leto 2022 22/21

1 WELLTO (188) 14.000,00 4.000,00 28,57%

2 STAIRS (167) 9.000,00 10.000,00 111,11%

3 Telentjourney (333) 20.000,00 2.000,00 10,00%

4 Digital Vet (335) 20.000,00 17.000,00 85,00%

5 CHAISE (123) 48.000,00 40.000,00 83,33%

6 RURAL HERITAGE (126) 20.000,00 15.000,00 75,00%

7 ALLVIEWS (128) 45.000,00 40.000,00 88,89%

8 WeSkill (129) 26.000,00 20.000,00 76,92%

9 1point 13.050,00 13.050,00 100,00%

10 VET digital World 0,00 26.000,00 0,00%

11 COBLE 0,00 20.000,00 0,00%

SKUPAJ Mednarodni projekti - Erasmus 111.000,00 207.050,00 186,53%

MEDNARODNI PROJEKTI - Ostali projekti

1 Europass (EU delež) (801) 46.000,00 46.000,00 100,00%

2 Cedefop (500) 23.615,00 23.615,00 100,00%

3
Nacionalna koordinacijska  točka za Evropsko ogrodje 

kvalifikacij NCP-EQF 2021-2024 (801)
40.100,00 40.100,00 100,00%

4 EQAVET 2021-2023 (968) 102.000,00 86.452,00 84,76%

SKUPAJ Mednarodni projekti - Ostali projekti 211.715,00 196.167,00 92,66%

SKUPAJ MEDNARODNI PROJEKTI 322.715,00 403.217,00 124,95%
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Preglednica 14: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe – neproračunski viri, ki niso TD-Mednarodni projekti v letu 2022 – prikaz 

po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke:Pogodbe med CPI in EK oziroma nosilci projektov leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

realizacija 

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

procent 

povišanja/znižanj

a 22/21

1 število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV. 

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

3 število zaposlenih v VI. tarifni skupini

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 7,00 6,00 6,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

6a Delež financiranja št. zaposlenih 7,00 6,00 6,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

7 Osnovna plača za obračun 188.156,32 11.575,10 11.575,10 15.760,67 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 14.716,99 171.363,78

8 Dodatek za delovno dobo 398,16 398,16 716,77 692,67 692,67 692,67 692,67 692,67 692,67 692,67 692,67 692,67 7.747,12

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 694,51 694,51 883,02 883,02 3.155,06

10 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 188.156,32 11.973,26 12.667,77 16.477,44 15.409,66 16.104,17 15.409,66 15.409,66 16.292,68 15.409,66 15.409,66 16.292,68 15.409,66 182.265,96 96,87

11 Sredstva za regres za letni dopust 6.428,19 7.169,60 7.169,60 111,53

12 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 5.457,25 579,48 579,48 772,64 676,06 676,06 676,06 676,06 676,06 676,06 676,06 676,06 7.340,08 134,50

13
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
3.329,07 1.438,82 1.438,82 1.538,82 1.258,12 1.258,12 1.258,12 1.258,12 1.258,12 1.258,12 1.258,12 1.258,12 14.481,42 435,00

14
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
959,60 0,00 0,00

15 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 16.174,11 2.018,30 2.018,30 2.311,46 1.934,18 1.934,18 9.103,78 1.934,18 0,00 1.934,18 1.934,18 1.934,18 1.934,18 28.991,10 179,24

16 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
204.330,43 13.991,56 14.686,07 18.788,90 17.343,84 18.038,35 24.513,44 17.343,84 16.292,68 17.343,84 17.343,84 18.226,86 17.343,84 211.257,06 103,39

17 Prispevki delodajalca (16,34%) 30.429,71 1.960,80 2.039,51 2.692,41 2.517,94 2.631,42 2.517,94 2.517,94 2.662,22 2.517,94 2.517,94 2.662,22 2.517,94 29.756,22 97,79

19 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
30.429,71 1.960,80 2.039,51 2.692,41 2.517,94 2.631,42 2.517,94 2.517,94 2.662,22 2.517,94 2.517,94 2.662,22 2.517,94 29.756,22 97,79

20 413310 KAD;  (41) 2.368,04 193,08 193,08 257,44 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 225,26 2.477,86 104,64

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 

(19+22+23)
237.128,18 16.145,44 16.918,66 21.738,75 20.087,04 20.895,03 27.256,64 20.087,04 19.180,16 20.087,04 20.087,04 21.114,34 20.087,04 243.684,22 102,76

21
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
73.165,38 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,47 159.725,86 218,31

23 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
73.165,38 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,49 13.310,47 159.725,86 218,31

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
310.293,56 29.455,93 30.229,15 35.049,24 33.397,53 34.205,52 40.567,13 33.397,53 32.490,65 33.397,53 33.397,53 34.424,83 33.397,51 403.217,00 129,95

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.300,00 0,00 0,00

24 SKUPAJ I. + II. 315.593,56 29.455,93 30.229,15 35.049,24 33.397,53 34.205,52 40.567,13 33.397,53 32.490,65 33.397,53 33.397,53 34.424,83 33.397,51 403.217,00 127,76

29 SKUPAJ (27 - 28) 315.593,56 403.217,00 127,76
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L) Odhodki za lastne projekte 

 

Gre za aktivnosti na področju strokovnega usposabljanja zaposlenih ter izboljšanja digitalne 

pismenosti in opremljenosti. 

 

(Glej preglednice 15, 16 in 17.) 

 

Načrtujejo se odhodki v skupni višini 55.000,00 EUR (1,1 % vseh odhodkov), in sicer; 

− iz naslova drugih operativnih odhodkov 30.000,00 EUR; 

− iz naslova investicijskih odhodkov 25.000,00 EUR. 

 

Izdatki za blago in storitve so načrtovani na podlagi finančnega načrta za projektne aktivnosti in za 

leto 2022 znašajo 30.000,00 EUR. Od tega je za izdatke za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 

namenjenih 10.000,00 EUR, ki jih bomo pokrili iz presežkov preteklih let. 

 

Načrtovan je tudi investicijski odhodek iz presežkov preteklih let v skupni višini 25.000,00 EUR. 
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Preglednica 15: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe – lastni projekti v letu 2022 – prikaz po denarnem toku (v EUR) 

 

Številka in naziv proračunske postavke: leto 2022

zap. 

št.

pod 

konto
OPIS - element izračuna

Realizacija 

2021
januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2022

procent 

povišanja/zniž

anja 22/21

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

5 število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini

6 Skupno število zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

7 Osnovna plača za obračun 8.625,51 0,00

8 Dodatek za delovno dobo 0,00

9 Dodatki za zaposlene brez delovne dobe 0,00

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 0,00

10 413300 Skupaj bruto plače zaposlenih 8.625,51 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

11 Sredstva za regres za letni dopust 0,00 #DEL/0!

12 Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano 0,00 #DEL/0!

13
Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo 

in iz dela
0,00 #DEL/0!

14
Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, 

sol. pomoči, odpravnine)
0,00 #DEL/0!

15 413300 Skupaj drugi osebni prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

16 413300
SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE 

ZAPOSLENIM (19=13+18)
8.625,51 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

17 Prispevki delodajalca (16,10%) 1.381,01 0,00 0,00

19 413301
SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA 

IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)
1.381,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 413310 KAD;  (41) 0,00 #DEL/0!

23a
413300 

413301 

413310

SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA 10.006,52 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

21
Izdatki za blago in storitve za redno delovanje 

zavoda  
3.004,61 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 998,47

23 413302
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN 

STORITVE
3.004,61 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 998,47

I. 4133
SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI 

(I.=19+22+23+26)
13.011,13 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 230,57

II. 4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 38.155,01 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00 65,52

Investicije-lastna sredstva (ostanki 

preteklih let)
38.155,01 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00

24 SKUPAJ I. + II. 51.166,14 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,33 4.583,37 55.000,00 107,49

29 SKUPAJ (27 - 28) 51.166,14 55.000,00 107,49
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Preglednica 16: Pregled obsega sredstev po lastnih projektih 

 

 

Zap. 

št.
Ime projekta

Ime in priimek

 vodje 

projekta na zavodu

Vir sredstev

Šifra 

proračunske 

postavke (PP)

Načrtovan

 znesek

 v letu 2022

Finančni 

načrt

2022

1 2 3 4 5 4 6=4 - 5

1 Seminarji, strokovna mnenja in refundacije (60) Vplačila in povračila 20.000,00 20.000,00

2 Investicije iz lastnih sredstev Presežki preteklih let 25.000,00 25.000,00

3 Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih Presežki preteklih let 10.000,00 10.000,00

Skupaj Lastni projekti 55.000,00 55.000,00
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Preglednica 17: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2022–2024 (prikaz po denarnem toku v EUR) 

 

 

 

Naslov zavoda:

Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2022-2024 (prikaz po denarnem toku v EUR)
Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2021
Ocena 2022

Vir financiranja v letu 

2022
Ocena 2023 Ocena 2024

Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 xx 0,00 0,00

Računalniška oprema 40.600,98 164.450,00 xx 25.000,00 25.000,00

prenosi računalniki, priključne postaje, diskovno polje, ekran 25.000,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost
25.000,00 25.000,00

prenosni računalniki, tablični računalniki, očala virtualno realnost 126.000,00 4. Drugi proračunski viri

prenosni računalnik 4.400,00 4. Drugi proračunski viri

prenosni računalniki, tiskalnik 9.050,00 4. Drugi proračunski viri

strežnik 9.912,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

računalniška oprema 30.688,98

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

Druga oprema 81.836,61 25.000,00 xx 25.000,00 0,00

Pohištvo 25.000,00
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 
25.000,00

Investicija aplikacija Europass 16.490,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

Klima 42.060,16
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

Avto 15.500,00
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

Druga oprema 7.786,45
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

Vlaganja v prostor 0,00 68.444,00 xx 0,00 0,00

Investicija v prostore CPI: kolesarnica z električnimi polnilci 68.444,00 4. Drugi proračunski viri

Investicijska sredstva za šole v okviru projekta MOE

122.437,59 257.894,00 xx 50.000,00 25.000,00

Povzetek: Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020
Neopredmetena 

osnovna sredstva

Računalniška 

oprema
Druga oprema Vlaganja v prostor

Skupaj investicijska 

vlaganja v letu 2022

Delež 

financiranja po 

virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 0 25.000 0 0 25.000 9,69%

2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep 0 0 0 0 0 0,00%

3. MIZŠ - sredstva EKP 0 0 0 0 0 0,00%

4. Drugi proračunski viri 0 139.450 0 68.444 207.894 80,61%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0 0 25.000 0 25.000 9,69%

6. Pridobitna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

7. Drugo 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ 0 164.450 25.000 68.444 257.894 100,00%

Kontrola:

Kajuhova 32 U, Ljubljana
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5. Prispevek soustanoviteljev  

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 32/2009) v 

12. členu določa, da sredstva za delo centra prispevajo ustanovitelja in soustanovitelja na podlagi 

letnega delovnega načrta, h kateremu dajo soglasje ustanovitelji in soustanovitelja. 

 

V prilogi sta dopisa, ki sta ju poslala Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije o sofinanciranju CPI v letu 2022: 
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6. Priloga: Posebni del finančnega načrta 

 

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice: 

 

− Obr. 1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2022 

− Obr. 2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za 
leto 2022 

− Obr. 3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2022–2024 – prikaz po denarnem toku 

− Obr. 4_KN: Kadrovski načrt za leto 2022 – s prikazom strukture delovnih mest in virov 
financiranja po uredbi 

− Obr. 4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2022 – obrazec po uredbi 

− Obr. 5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2022 naroča in financira 
MIZŠ 

 

 

  



 

130 
 

 

 

 

 

FINANČNI IN KADROVSKI NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

Center RS za poklicno izobraževanje

ZA LETO 2022

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2022

Obr.2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2022

Obr.3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2022-2024 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt  za leto 2022 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt  za leto 2022 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2022 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 SI44648537

Načrt  prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2022 (v EUR)

v EUR brez centov Obr. 1_FN OBRN

Konto Naziv prihodkov/odhodkov
Realizacija

 2021

FN 2022 - javna 

služba

FN 2022 - 

pridobitna 

dejavnost

FN 2022
Indeks

 2022/2021

1 2 3 4 5=3+4 6=5/2*100

I. CELOTNI PRIHODKI 4.133.000 5.072.000 0 5.072.000 123

A. Prihodki od poslovanja 3.600.000 4.530.000 0 4.530.000 126

del 760 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 3.600.000 4.530.000 0 4.530.000 126

del 760 1.1. Javna služba MIZŠ 0

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 #DEL/0!

762 B. Finančni prihodki 0

763 C Izredni prihodki 533.000 542.000 542.000 102

764 Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki 0

II.CELOTNI ODHODKI 4.118.160 5.034.000 0 5.034.000 122

del 466 1. Nabavna vrednost prodanega maetriala in blaga 0

460 2. Stroški materiala 94.160 100.000 100.000 106

461 3. Stroški storitev 1.800.000 2.400.000 2.400.000 133

4. Stroški dela 2.224.000 2.534.000 0 2.534.000 114

4.1. Plače in nadomestila plač 1.765.000 1.970.000 1.970.000 112

4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 283.000 330.000 330.000 117

4.3. Drugi stroški dela 176.000 234.000 234.000 133

462 5. Amortizacija 0

463 6. Rezervacije 0

465 7. Drugi stroški 0

467 8. Finančni odhodki 0

468 9.Drugi odhodki 0

469 10. Prevrednotevalni poslovni odhodki 0

III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 14.840 38.000 0 38.000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA 

OD DOHODKA
14.840 38.000 0 38.000

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2022 na svetu zavoda

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

T ina Mrzel 11.5.2022

Kajuhova 32 U, Ljubljana

mag. Janez Damjan
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Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda SI44648537

Načrt  prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2022 (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

Projekti NOO Skupaj

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=7+11 13 14=12+13 15=14/2* 100

7 I. SKUPAJ PRIHODKI 3.875.389 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 2.127.416 759.000 3.189.981 5.055.752 0 5.055.752 130

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE
3.875.389 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 2.127.416 759.000 3.189.981 5.055.752 0 5.055.752

130

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 

FINANC
3.312.653 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 1.586.199 759.000 2.648.764 4.514.535 0 4.514.535

136

a. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna
1.922.003 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 907.644 759.000 1.970.209 3.835.980 0 3.835.980 200

del 7400

Transferni prihodki iz državnega 

proračuna za tekočo porabo - za 

financiranje javne službe

1.853.541 1.143.325 697.446 1.840.771 120.600 182.965 907.644 759.000 1.970.209 3.810.980 3.810.980 206

del 7400

Transferni prihodki iz državnega 

proračuna za investicije  - za 

financiranje javne službe

68.462 25.000 25.000 0 25.000 25.000 37

del 7400

Drugi  transferni prihodki od Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport za 

tekočo porabo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vpišite 0 0 0 0 0

vpišite 0 0 0 0 0

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
0 0 0 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 0 0 0 0 0

7401 Transferni prihodki za investicije 0 0 0 0 0

7402
c. Prejeta sredstva iz skladov 

socialnega zavarovanja
0 0 0 0 0

7403, 

7404

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 

agencij 
0 0 0 0 0

del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 

naslova tujih donacij 
0 0 0 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
1.390.651 0 678.555 678.555 678.555 678.555 49

Kajuhova 32 U, Ljubljana

Konto Prihodki/odhodki
Realizacija 

2021

Javna služba  - osnovna dejavnost JZ

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2022

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2022

Indeks 

2022/2021

Javna služba - druge naloge in projekti

Javna služba 

zavoda  v letu 

2022



 

133 
 

 

 

7
B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
562.736 0 0 0 0 0 0 541.217 0 541.217 541.217 0 541.217 96

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in 

dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki 

0 0 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0 0

7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 

prihodki od premoženja 
0 0 0 0 0

del 7141 
Drugi tekoči prihodki iz naslova 

izvajanja javne službe
50.468 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 40

72 Kapitalski prihodki 0 0 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0 0

732
Donacije za odpravo posledic naravnih 

nesreč
0 0 0 0 0

782
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz 

strukturnih skladov
0 0 0 0 0

783
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz 

Kohezijskega sklada
0 0 0 0 0

784
Prejeta sredstva iz proračuna EU za 

izvajanje centraliziranih in drugih 
0 0 0 0 0

786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna 

Evropske unije
0 0 0 0 0

787
Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 
512.268 0 521.217 0 521.217 521.217 521.217 102

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU
0 0 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 0

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0 0
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II. SKUPAJ ODHODKI 3.223.581 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 2.162.415 759.000 3.224.980 5.090.751 0 5.090.751 158

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE
3.223.581 1.168.325 697.446 0 1.865.771 120.600 182.965 2.162.415 759.000 3.224.980 5.090.751 0 5.090.751 158

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.796.592 909.299 496.432 0 1.405.731 0 0 581.111 208.654 789.766 2.195.497 0 2.195.497 122

del 4000 Plače in dodatki 1.652.442 829.919 459.636 1.289.555 488.064 189.245 677.309 1.966.864 1.966.864 119

del 4001 Regres za letni dopust 58.927 25.259 14.339 39.598 18.435 6.828 25.263 64.861 64.861 110

del 4002  Povračila in nadomestila 79.483 52.591 22.023 0 74.615 0 0 56.885 12.581 69.466 144.081 0 144.081 181

400202 Prehrana 46.403 25.931 14.873 40.805 20.528 6.181 26.709 67.513 67.513 145

400203 Prevoz 33.080 26.660 7.150 33.810 36.357 6.400 42.757 76.567 76.567 231

ostalo 

4002
Drugo 0 0 0 0 0

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.741 1.530 433 0 1.963 0 0 17.728 0 17.728 19.691 0 19.691 343

400901 Odpravnine  ob upokojitvah 0 0 0 0 0

400901
Odpravnine iz poslovnih razlogov 

(tehnološki viški)
319 0 17.728 17.728 17.728 17.728 5.549

400900 Jubilejne nagrade 982 1.530 433 1.963 0 1.963 1.963 200

400902 Solidarnostne pomoči 0 0 0 0 0

400999 Drugo 4.439 0 0 0 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost
284.817 143.425 79.679 0 223.105 0 0 87.193 34.514 121.707 344.811 0 344.811 121

del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje
140.502 74.757 40.678 115.435 43.194 16.748 59.942 175.376 175.376 125

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 117.351 56.677 32.495 89.172 34.871 14.691 49.562 138.734 138.734 118

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 1.965 499 276 774 1.464 568 2.032 2.806 2.806 143

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.655 840 460 1.299 488 189 677 1.976 1.976 119

del 4015 

Premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 

23.344 10.654 5.771 16.424 7.176 2.317 9.493 25.918 25.918 111
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje 

javne službe
1.019.677 90.600 121.335 0 211.935 120.600 182.965 1.270.267 506.782 2.080.614 2.292.549 0 2.292.549 225

4020 Pisarniški material in storitve 345.669 32.600 28.800 61.400 50.000 50.000 307.000 90.950 497.950 559.350 559.350 162

4021 Posebni material in storitve 5.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4022
Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije
26.572 6.000 5.200 11.200 8.000 10.000 18.000 29.200 29.200 110

4023 Prevozni stroški in storitve 9.185 7.000 2.000 9.000 13.500 0 13.500 22.500 22.500 245

4024 Izdatki za službena potovanja 17.408 10.000 2.000 12.000 1.000 4.000 108.692 20.000 133.692 145.692 145.692 837

4025 Tekoče vzdrževanje 97.491 30.000 17.335 47.335 50.565 285.856 85.000 421.421 468.756 468.756 481

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.790 5.000 2.000 7.000 2.000 6.000 35.469 7.632 51.101 58.101 58.101 746

4027 Kazni in odškodnine 0 0 0 0 0

4029 Drugi operativi odhodki 510.318 0 64.000 0 64.000 67.600 72.400 511.750 293.200 944.950 1.008.950 0 1.008.950 198

402901 Plačila avtorskih honorarjev 176.731 64.000 64.000 20.000 35.000 234.000 243.200 532.200 596.200 596.200 337

402902 Plačila po pogodbah o delu 171.582 0 10.000 15.000 109.000 134.000 134.000 134.000 78

402903
Plačila za delo preko študentskega 

servisa
1.481 0 0 0 0 0

402907
Izdatki za strokovno izobraževanje 

zaposlenih
6.836 0 10.000 10.000 10.000 10.000 146

402909 Stroški sodnih postopkov 0 0 0 0 0

402940
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov po ZZRZI
8.545 0 0 0 0 0

402920
Sodni stroški, storitve odvetnikov, 

notarjev in  drugo
9.795 0 0 0 0 0

4029 - 

ostalo
Drugi operativni odhodki 135.347 0 37.600 22.400 158.750 50.000 268.750 268.750 268.750 199

403 D. Plačila domačih obresti 57 0 0 0 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0 0

410 F. Subvencije 0 0 0 0 0

411
G. Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
0 0 0 0 0

412
H. Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 
0 0 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0 0
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420 Investicijski odhodki 122.438 25.000 0 0 25.000 0 0 223.844 9.050 232.894 257.894 0 257.894 211

4202 Nakup opreme 122.438 25.000 25.000 0 223.844 9.050 232.894 257.894 257.894 211

420
Druga vlaganja (investicijsko 

vzdrževanje in podobno)
0 0 0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU
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

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 

PRIHODKOV NAD ODHODKI
651.809 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 -35.000 -5

- od tega iz naslova javne službe 651.809 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 -35.000 -5

- od tega iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
0 0 0 0

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0

44
V. DANA POSOJILA IN 

POVEČANJE KAPITALSKIH 
0 0 0 0

0

440 Dana posojila 0 0

441
Povečanje kapitalskih deležev in 

finančnih naložb
0 0

442
Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije
0 0

443

Povečanje namenskega premoženja v 

javnih skladih in drugih pravnih osebah 

javnega prava, ki imajo premoženje v 

svoji lasti

0 0

VI. PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
0 0 0 0

0

Javna služba 

zavoda  v letu 

2022

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto Namen/ dejavnost
Realizacija 

2021

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2022

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2022

Indeks 

2022/2021
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50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0

0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-

VIII.)
0 0 0 0

0

0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
651.809 -35.000 0 -35.000

-5

XI. VIRI FINANCIRANJA 

NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:
0 0 0 0

0

presežki preteklih let-investicije 25.000 0 0
presežki preteklih let-izdatki za 

strokovno izobraževanje 

zaposlenih

10.000 0 0

0 0

0 0

0 0

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

T ina Mrzel 11.5.2022

Indeks 

2022/2021

Realizacija 

2021

Pridobitna 

dejavnost 

zavoda 2022

JAVNI ZAVOD - 

SKUPAJ - 2022

mag. janez Damjan

Javna služba 

zavoda  v letu 

2022

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Konto Namen/ dejavnost
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Naslov zavoda:

Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2022-2024 (prikaz po denarnem toku v EUR)
Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj
Realizacija

 2021
Ocena 2022

Vir financiranja v letu 

2022
Ocena 2023 Ocena 2024

Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 xx 0,00 0,00

Računalniška oprema 40.600,98 164.450,00 xx 25.000,00 25.000,00

prenosi računalniki, priključne postaje, diskovno polje, ekran 25.000,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost
25.000,00 25.000,00

prenosni računalniki, tablični računalniki, očala virtualno realnost 126.000,00 4. Drugi proračunski viri

prenosni računalnik 4.400,00 4. Drugi proračunski viri

prenosni računalniki, tiskalnik 9.050,00 4. Drugi proračunski viri

strežnik 9.912,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

računalniška oprema 30.688,98

5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

znižan za presežek po 

ZFiSP

Druga oprema 81.836,61 25.000,00 xx 25.000,00 0,00

Pohištvo 25.000,00
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 
25.000,00

Investicija aplikacija Europass 16.490,00
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

Klima 42.060,16
1. MIZŠ - osnovna 

dejavnost

Avto 15.500,00
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

Druga oprema 7.786,45
5. Presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, 

Vlaganja v prostor 0,00 68.444,00 xx 0,00 0,00

kolesarnica 68.444,00 4. Drugi proračunski viri

122.437,59 257.894,00 xx 50.000,00 25.000,00

Povzetek: Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020
Neopredmetena 

osnovna sredstva

Računalniška 

oprema
Druga oprema Vlaganja v prostor

Skupaj investicijska 

vlaganja v letu 2022

Delež 

financiranja po 

virih

1. MIZŠ - osnovna dejavnost 0 25.000 0 0 25.000 9,69%

2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep 0 0 0 0 0 0,00%

3. MIZŠ - sredstva EKP 0 0 0 0 0 0,00%

4. Drugi proračunski viri 0 139.450 0 68.444 207.894 80,61%

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za 

presežek po ZFiSP
0 0 25.000 0 25.000 9,69%

6. Pridobitna dejavnost 0 0 0 0 0 0,00%

7. Drugo 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ 0 164.450 25.000 68.444 257.894 100,00%

Kontrola:

Kajuhova 32 U, Ljubljana
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Naslov zavoda:

Kadrovski načrt  za leto 2022 Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih: 42

Šifra in naziv DM TR DM

PR pred 

napredova

njem MIN

PR po 

napredova

nju MAX

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2021

Število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2022

Načrtovano 

število 

zaposlenih 

na dan 1. 1. 

2023

Vir financiranja po Uredbi

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnos

t (vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebne 

naloge

Drugo

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MIZŠ - 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

MDDSZ 

osnovna 

dejavnost 

(vpišite 

PP)

Druga 

ministrstva - 

osnovna 

dejavnost 

MIZŠ - 

osnovne 

naloge

MIZŠ - 

posebn

e naloge

Drugo Kontrola 1 Kontrola 2

B017390 DIREKTOR VII/2 55 55 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII/2 42 52 3 4 9 1. Državni proračun 2 2 7 2 0 0

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V 39 49 14 14 14 1. Državni proračun 10 4 10 4 0 0

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 11 10 10 1. Državni proračun 5 5 5 5 0 0

I015033 PODROČNI REFERENT VII/2 21 31 2 2 2 1. Državni proračun 1 1 1 1 0 0

J017037 KADROVIK VII/2(II) VII/1 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

J017115 SISTEMSKI ADMINISTRATOR V 35 45 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 V 27 37 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

J035025 HIŠNIK VII/2 19 29 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

J015044 FINANČNI REFERENT VII/2 22 32 1 1 1 1. Državni proračun 1 1 0 0

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II ZA 

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

I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III VII/2 35 45 15 6 1
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
6 1 0 0

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 1 7 9
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
7 9 0 0

I017159VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V 39 49 0 0 3
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
3 0 0

I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II VII/2 37 47 0 0 2
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
2 0 0

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 0 0 1
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
1 0 0

I017054 PODROČNI PODSEKRETAR VII/2 42 52 0 0 2
8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO
2 0 0

I015033 PODROČNI REFERENT V 21 31 3 3 0
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
3 0 0 0

I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I VII/2 39 49 0 1 1
8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO
1 1 0 0

56 54 61 23 0 0 14 0 0 0 17 28 0 0 14 0 0 0 19 xx xx

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba:

Maja Gubenšek 11.5.2022

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2022

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun"

 - stanje 1. 1. 2023

mag. Janez Damjan

Kajuhova 32 U, Ljubljana
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Kajuhova 32 U, Ljubljana

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 42

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 0 0

7. Sredstva prejetih donacij 0 0

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna
17 19

8. 1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna -  brez NOO
17 11

8. 2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov  , skupaj s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna - NOO
0 8

9.Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega 

odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. 

člena Zakona o zdravstveni dejavnosti*

0 0

10. Sredstva iz sistema javnih del 0 0

11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte 

in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v 

izobraževanju in znanosti

0 0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke) 54 61

Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko 37 42

Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko 17 19

Obrazložitve h kadrovskemu načrtu za leto 2022

Preglednico izpolnil/a: Datum:

Maja Gubenšek 11.5.2022

Kontrola:

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022                                                                              

*(9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 15/08 - ZPacP, 

58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - zDzpzd, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 IN 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. 

l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - 

(Vir: Priloga k uredbi, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja)     
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Naslov 

zavoda:
Kajuhova 32 U, Ljubljana

Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2022 naroča in financira MIZŠ*
Obr.5_Naloge

ID 

naloge

Izvajalec 

naloge - JZ
Naziv naloge

Tip naloge: 

(osnovna naloga (ON) 

ali posebna naloga 

(PN)

Znesek sredstev 

MIZŠ, potrebnih 

za izvedbo 

naloge

Šifra 

proračunske 

postavke (PP)

Naziv 

proračunske 

postavke (PP)

Skrbnik PP na 

MIZŠ

Skrbnik naloge na 

MIZŠ 

(ime, priimek)

Skrbnik naloge 

na strani izvajalca 

(ime, priimek)

Navedba sklopa 

(0-100)

Zakonske in 

druge podlage, 

na katerih temelji 

izvedba naloge

Navedba konkretnih 

dokazil (rezultatov) o 

izvedbi naloge

Kratka obrazložitev 

in opis aktivnosti 

(vsebina naloge)

Seštevek

ON

Seštevek

 PN

20 CPI
Centralni register učnih 

podjetij
ON 3.600,00 667610

Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Zakon o vajeništvu Delujoč CRUM

Potrebno vzdrževanje 

registra po koncu 

projekta Prenova. 

Mesečni strošek  je 300 

EU.

3.600 0

21 CPI

Digitalna strategija javnega 

zavoda in njena 

implementacija

ON 10.000,00 483010

Računalniško 

opismenjevanje in 

informatika

dr. Igor Pesek dr. Borut Čampelj
Aleksander 

Sladojivić

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Strateške usmeritve 

nadaljnjega 

uvajanja IKT v 

slovenske VIZ 

2020; Akcijski načrt 

digitalnega 

izobraževanja 2027

Digitalna strategija 

javnega zavoda in 

njegova implementacija 

skladno s sklopi ANDI 

2027. Rezultate navesti 

po Sklopih ANDI 2027 

(smiselno glede na 

dejavnosti posameznega 

javnega zavoda).

Javni zavod pripravi 

Digitalno strategijo in jo 

udejanja. Pri tem 

upošteva vsa področja, 

ki so navedena v 

Strateških usmeritvah 

nadaljnjega uvajanja 

IKT v slovenske VIZ 202 

oz.  Akcijskega načrta 

digitalnega 

izobraževanja 2027 

(ANDI 2027), ki je še v 

pripravi.

Npr. skladno s sklopom 

1 ANDI 2027, javni 

zavod nadgradi 

dejavnosti digitalnega 

izobraževanja 

(koordinacija s 

Središče za digitalno 

izobraževanje – Službo 

za digitalizacijo 

izobraževanja na MIZŠ), 

skladno s sklopom 2 

ANDI 2027 javni zavodi 

10.000 0

22 CPI
Evalvacija poklicnega 

izobraževanja
ON 5.000,00 687010

Evalvacije in 

nacionalni 

kurikulum

Aleš Ojsteršek Ljubica Lukan Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Zofvi in ZPSI
Izdelane evalvacijsko 

poročilo

Spremljanje in 

evalviranje izvajanja 

poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja v danih 

razmerah

5.000 0
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23 CPI

Izvajanje aktivnosti za 

mednarodne mreže-

ECVET, EQAVET, EQF, 

EUROPASS, ETF

ON 5.000,00 716910

Raziskovalne in 

strokovne naloge za 

izobraževanje

Aleš Ojsteršek dr. Mojca Štraus Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Program dela MIZŠ 

(prioriteta)

Udeležba na srečanjih, 

poročila

Izvajanje aktivnosti za 

mednarodne mreže - 

ECVET, EQAVET, EQF, 

EUROPASS, ETF

5.000 0

24 CPI Nizkonakladni učbeniki ON 52.000,00 483210
Učbeniki in učna 

tehnologija
Aleš Ojsteršek dr. Vesna Čopič Helena Žnidarič

Varno in 

spodbudno učno 

okolje

Zakon o 

organizaciji in 

financiranju vzgoje 

in izobraževanja

Dogovor o izdelavi, 

založniku, avtorju itd. in/ali 

izdelava, potrditev in/ali 

izdaja nizkonakladnega 

učbenika za učence v 

programu poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja.

Priprava, izdelava, 

izdaja nizkonakladnih 

učnih gradiv za 

strokovno-teoretične 

predmete, praktični 

pouk in strokovne 

vsebinske sklope in/ali 

module v programu 

poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja.

52.000 0

25 CPI

Obravnava pobud za 

uvrstitev študijskega 

programa za pridobitev 

izobrazbe med programe, ki 

so določeni kot ustrezni za 

delo v VIZ

ON 2.000,00 716910

Raziskovalne in 

strokovne naloge za 

izobraževanje

dr. Miha Lovšin Beba Adamič Tomič Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Navodilo o vodenju 

postopkov priprave, 

posredovanja v 

sprejem in objave 

javno veljavnih 

izobraževalnih in 

vzgojnih programov

Število strokovnih mnenj

Obravnava posamezne 

pobude, odgovor nanjo 

in po potrebi priprava 

ustreznih strokovnih 

gradiv za obravnavo na 

strokovnem svetu.

2.000 0

26 CPI

Priprava programov 

poklicnega in strokovnega 

izobraževanja

ON 30.000,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

ZPSI in ZVIŠ

Pripravljeni izobraževalni 

oziroma študijski 

programi

Priprava vsebinsko 

prenovljenih oziroma 

novih 

izobraževalnih/študijskih 

programov pri katerih 

sodelujejo zunanji 

sodelavci, ki te naloge 

ne opravljajo 

brezplačno in je za njih 

potrebno zagotoviti 

dodatna sredstva. Gre 

za posamezna 

strokovna področja, ki 

nima drugi 

strokovnjakov na voljo.

30.000 0

27 CPI Študijske skupine ON 13.000,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Helena Žnidarič

Izobraževanje 

strokovnih delavcev

Izobraževanja 

učiteljev po 

posameznih 

strokovnih 

področjih.

Izvedene izobraževalne 

aktivnosti študijskih 

skupin.

Izobraževanja učiteljev 

po posameznih 

strokovnih področjih.

13.000 0
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28 CPI

Dvig jezikovnega in 

kulturnega kapitala dijakov 

srednjih strokovnih in 

poklicnih šol

PN 2.000,00 716910

Raziskovalne in 

strokovne naloge za 

izobraževanje

Aleš Ojsteršek Nada Požar Matijašič Helena Žnidarič

Jezikovna politika 

(narodnostne 

manjšine, kulturna 

vzgoja, jeziki, 

knjižnična 

dejavnost, ...)

Priporočila o 

celovitem pristopu 

k poučevanju in 

učenju jezikov 2019 

,Nacionalne 

smernice KUV v VI

Akcijski načrt KUV 

za leto 2022 (v 

nastajanju),

Resolucija o 

nacionalnem 

programu za 

jezikovno politiko 

2021– 2025 

Priprava in izvedba 

medresorskega posveta 

za srednje strokovne in 

poklicne šole – gradnja 

mreže KUV ter razvoj 

KUV, s poudarkom na 

bralni kulturi in bralni 

pismenosti v srednjih 

strokovnih in poklicnih 

šolah, pa tudi 

večjezičnosti.

Na CPI se bo v letu 

2022 pripravil posvet na 

temo dviga jezikovnega 

in kulturnega kapitala 

dijakov v srednjem 

strokovnem in 

poklicnem 

izobraževanju v 

sodelovanju z ZRSŠ. 

0 2.000

29 CPI
EQAVET NRP (Erasmus 

+K3) 2021-2023
PN 18.000,00 667610

Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Nova pogodba, ki 

bo nadaljevanje 

EQAVET NRP 

(Erasmus +K3) 

2019-2020

Izvedene predvidene 

pogodbene naloge na 

področju EQAVET NRP

Izvajanje nalog na 

področju EQAVET NRP
0 18.000

30 CPI Europass PN 31.000,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Evropski dokumenti

Sodelovanje na 

usklajevalnih sestankih in 

delovni skupini in 

izboljšanje orodja.

Orodje, s katerim se 

zagotavlja 

transparentnost in 

preglednost kvalifikacij 

in izobrazbe

0 31.000

31 CPI

Kulturno-umetnostna vzgoja 

v poklicnih in strokovnih 

srednjih šolah

PN 600,00 716910

Raziskovalne in 

strokovne naloge za 

izobraževanje

Aleš Ojsteršek Nada Požar Matijašič Helena Žnidarič

Jezikovna politika 

(narodnostne 

manjšine, kulturna 

vzgoja, jeziki, 

knjižnična 

dejavnost, ...)

Nacionalne 

smernice KUV in 

druge mednarodne 

smernice,

Akcijski načrt KUV 

2022 (v nastajanju)

Dogodek na KB 2022.

Za KB naslednje leto 

priporočajo projekt 

SGGOŠ Ljubljana, ki 

skupaj z Združenjem 

zgodovinskih mest pelje 

Šolo prenove, ki je  

odličen primer 

ohranjanja nesnovne 

kulturne dediščine. Ta 

znanja bi želeli razširiti 

tudi na druge šole, 

razmišljajo o uvrstitvi v 

Katis …

Na CPI so 

zainteresirani, da bi 

nadaljevali  sodelovanje 

na Kulturnem bazarju, 

saj so prepoznali 

možnosti, ki jih ponuja 

KUV na različnih 

področjih njihovega 

delovanja in prednosti 

mreženja različnih 

področij medseboj.  

Vsebino partnerskega 

povezovanja VIZ in KU 

na različnih področjih 

strokovnega in 

poklicnega 

izobraževanja kulturnih 

ustanov, med 

strokovnimi delavci v 

vzgoji in izobraževanju, 

med umetniki oziroma 

delavci kulturnih 

ustanov. Lahko pa se 

tudi predstavijo primeri 

dobrih praks na KB 

0 600
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32 CPI

Nacionalna koordinacijska 

točka Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF 

PN 18.365,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Pogodba

Izvedene naloge iz 

pogodbene obveznosti na 

področju Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF

Nacionalna 

koordinacijska točka za 

Evropsko ogrodje 

kvalifikacij - NCP EQF

0 18.365

33 CPI

Posodobitev sistema 

napredovanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v nazive

PN 10.000,00 716910

Raziskovalne in 

strokovne naloge za 

izobraževanje

dr. Miha Lovšin Vesna Lebar Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Dogovor o načinu 

realizacije V. točke 

Stavkovnega 

sporazuma med 

Vlado Republike 

Slovenije in 

Sindikatom vzgoje, 

izobraževanja, 

znanosti in kulture 

Slovenije, (UL  št. 

3/20).

 - 	posodobitev (smiselna 

racionalizacija) postopka 

napredovanja;

- 	posodobitev meril in 

kriterijev za dodatno 

strokovno delo v 

pravilniku za 

napredovanje strokovnih 

delavcev in ravnateljev v 

vzgoji in izobraževanju ter 

strokovnih delavcev v 

javnih zavodih iz 28. 

člena ZOFVI v naziv, v 

smeri večjega poudarka 

(vrednotenja) dela, ki 

neposredno prispeva k 

dvigu kakovosti procesa 

učenja in poučevanja;

- 	posodobitev meril in 

kriterijev za napredovanje 

ravnateljev v naziv, s 

poudarkom na merilih in 

kriterijih, ki vplivajo na 

večjo kakovost vodenja 

vzgojno-izobraževalnega 

Pripravi se posodobitev 

Pravilnika za 

napredovanje 

strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju v 

nazive.

0 10.000

34 CPI
Promocija poklicnega 

izobraževanja
PN 13.000,00 401910

Promocija 

izobraževalne 

dejavnosti

Rosanda Lenart Maja Krušič Šega Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Program dela MIZŠ Delujoče orodje
Podpora delovanju 

portala moja izbira
0 13.000

35 CPI

Register kvalifikacij SOK in 

Europass priloga k 

spričevalu

PN 20.000,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Pogodba
Izvedeni vnosi podatkov v 

register kvalifikacij

Vnos podatkov v register 

kvalifikacij
0 20.000
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36 CPI
Standardi za opremo in 

prostor SŠ
PN 35.000,00 151510

Priprava 

dokumentacije v 

srednjem šolstvu

Mira Koren 

Mlačnik
Janja Smrke Šikovc Helena Žnidarič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

84. člen Zakona o 

organizaciji in 

financiranju vzgoje 

in izobraževanja 

(ZOFVI), Revizijsko 

poročilo o 

učinkovitosti 

normativne ureditve 

javne službe in 

razmejevanja javne 

službe od drugih 

dejavnosti v javnih 

zavodih

Standardi za opremo in 

prostor SŠ

Priprava metodologije 

in usklajevanje strukture 

dokumentov.                     

Imenovanje delovnih 

skupin za pripravo 

popisov opreme po 

programih.          

Priprava pregleda 

potrebnih prostorov 

(specialnih učilnic, 

laboratorijev, delavnic, 

itd.) za izvedbo 

strokovnega dela 

posameznih programov 

poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja. 

Priprava popisa opreme 

po programih oziroma 

področjih.

0 35.000

37 CPI Tekmovanje Euroskills PN 35.000,00 667610
Dejavnost 

srednjega šolstva

dr. Slavica Alojzija 

Černoša
Ljubica Lukan Urška Marentič

Kakovost 

(mednarodne 

raziskave, študije, 

Eurydice, strokovni 

sveti, posodobitve 

programov, 

tekmovanja, ...)

Euroskills in 

sodelovanje na 

mednarodnih 

tekmovanjih na 

posmaznem 

poklicnem 

področju.

Izvedena 

predtekmovanja.

Priprava dijakov za 

mednarodno 

tekmovanje (predizbori 

na nacionalni ravni). 

0 35.000

0 0

0 0

SKUPAJ xx xx xx 303.565,00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 120.600 182.965




