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1. Osnovni podatki o katalogu:
Naziv organa:
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI,
Ljubljana)
Odgovorna uradna oseba:
Elido Bandelj, direktor
Datum prve objave
Maj, 2008
kataloga:
Datum zadnje spremembe:
april 2015
Katalog je dostopen na
www.cpi.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu Centra
Republike Slovenje za poklicno izobraževanje, Kajuhova
32U, 1000 Ljubljana
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
A. Organigram in podatki o organizaciji organa
Opis delovnega (3) Center na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in
področja dela
usposabljanja ter na področju kvalifikacijske strukture opravlja naslednje
organa
naloge:
- razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
- razvojno raziskovalne naloge na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja,
- posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja,
- razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela,
kvalifikacijske strukture in poklicnih standardov,
- priprava strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter

povezovanja formalnega in neformalnega sistema izobraževanja,
- strokovna podpora 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,
- promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji,
- sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji,
- razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in
posrednega preverjanja znanja,
- razvoj strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja
in izobraževanja za trajnostni razvoj,
- priprava strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji
strokovni razvoj učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega
in strokovnega izobraževanja,
- priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva,
- vodenje informacijskega središča poklicnih kvalifikacij,
- vodenje nacionalnega Europass centra,
- povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih
aktivnostih in projektih,
- opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska
področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
- priprava in izdaja publikacij ter drugih informacijskih gradiv,
- organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih
srečanj,
- razvijanje in skrb za področje spodbujanja in uveljavljanja
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
- ima status pooblaščenega organa v Republiki Sloveniji za izvajanje
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja,
- priprava in spremljanje ukrepov za preprečevanje osipa in nudenje
svetovalnih storitev.
V okviru dejavnosti, opredeljenih v ustanovitvenem aktu, center opravlja
naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v skladu z
letnim delovnim načrtom.
Center pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo, Državnim izpitnim centrom, Andragoškim centrom
Slovenije ter z zbornicami in združenji delodajalcev in drugimi
institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim in strokovnim izobraževanjem in
usposabljanjem.
Notranje

Center je organiziran kot javni zavod z naslednjo organizacijsko strukturo:

organizacijske
enote









Direktor (in namestnik po pooblastilu)
Središče za podporo in vodenje projektov
Središče za raziskave in razvojne strategije
Središče za povezovanje izobraževanja in trga dela
Središče za kurikul in svetovanje
Središče za prenos znanja in informacij
Podporne službe

Center se za izvajanje posebnih nalog določa programe in projekte.
Vodstvo


Zakoniti zastopnik: direktor – Elido Bandelj

Kolegijski organi – kolegij direktorja
- Elido Bandelj, direktor
- Urška Marentič, vodja Središča za povezovanje izobraževanja in trga
dela,
- Elido Bandelj, vodja Središča za podporo in vodenje projektov,
- Helena Žnidarič, vodja Središča za kurikul in svetovanje,
- Darko Mali, vodja Središča za raziskave in razvojne strategije

Organigram
organa

B. Kontaktni podatki osebe, pristojen za posredovanje informacij
Pristojna oseba Vida Povirk - tajnica direktorja, odnosi z javnostmi
Naslov: Kajuhova 32U, Ljubljana
Telefon: 01/ 5864-217
Telefaks: 01/ 5422-045
e-pošta: vida.povirk@cpi.si
C. Seznam zakonov podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti z delovnega
področja organa
Državni
Register predpisov: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)

predpisi in
podzakonski
akti

Državni zbor – zakoni in akti: http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/zakoni
PODROČNA ZAKONODAJA:
Srednja šola:
Zakon o maturi
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Vzgoja in izobraževanje:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o posodabljanju vzgojno izobraževalnega dela
Otroci s posebnimi potrebami:
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih
programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s
prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami
Povezovanje izobraževanja in trg dela
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Pravilnik o nomenklaturi poklicev
SPLOŠNA ZAKONODAJA – PRAVNE PODLAGE

Zakon o zavodih
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Zakon o izvrševanju proračuna RS
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
Uredba o napredovanju zaposlenih v državni upravi
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnem naročanju
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o knjižničarstvu
Predpisi EU
Pobuda Europass temelji na Odločbi o enotnem okviru Skupnosti za
preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass), objavljeni v
Uradnem listu EU 15. 12. 2004
D. Seznam predlogov predpisov
Predlogi
/

E. Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam
Letni delovni načrt CPI s finančnim načrtom in programsko projektnim
načrtom za izvedbo razvojnih projektov
F. Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste
/
postopkov
G. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam
Organ ne upravlja z javnimi evidencami.
*op.: organ ima katalog zbirk osebnih podatkov, vendar podatki zbirk niso
javni. Dostopni so le upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam
I. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Seznam
/
vsebinskih
sklopov
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih Preko spleta: www.cpi.si
sklopov informacij
Fizični dostop: na sedežu CPI, Kajuhova 32U, Ljubljana, po
predhodni najavi
4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno
Cenik za posredovanje
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je
informacij javnega značaja
brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki
nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja
(prepis, fotokopija, elektronski zapis) na podlagi 19. člena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Ur. l. št 76/2005).
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam
/

