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I. UVODNI DEL
A. SPLOŠNA INFORMACIJA O CENTRU RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Center RS za poklicno izobraževanje je bil ustanovljen s Sklepom Vlade Republike Slovenije dne 25.
5. 1995, na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91). Ustanovitelja Centra sta
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter dva soustanovitelja
Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, ki je oktobra 2006 izstopila iz
soustanoviteljstva, Obrtna zbornica pa je iz soustanoviteljstva izstopila marca 2008.
Namen ustanovitve Centra RS za poklicno izobraževanje je opravljanje raziskovalnih, razvojnih,
strokovnih, in svetovalnih nalog na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. ter
povezovanja izobraževanja s trgom dela na podlagi sodelovanja, dogovarjanja in odločanja socialnih
partnerjev.
Dosedanje kvalitativne spremembe in naloge, ki se nakazujejo v Strategiji razvoja Slovenije,
Državnem razvojnem programu 2007-2013, Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje
blaginje v Sloveniji (ukrepa 51, 52) ter številnih dokumentih na državni ravni ter evropskih smernicah
in dokumentih, narekujejo naslednje usmeritve delovanje Centra v prihodnjih letih:
1. povečevanje odzivnosti sistema poklicnega izobraževanja na potrebe trga dela,
2. povezovanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja ter izobraževanja,
3. izobraževanje za trajnostni razvoj,
4. skrb za ranljive skupine: izboljšanje novih izobrazbenih in zaposlitvenih možnosti (osipniki,
ljudje s posebnimi potrebami, odrasli brez kvalifikacij).
Naloge Centra RS za poklicno izobraževanje se nanašajo na razvoj poklicnega in strokovnega
izobraževanja in so usmerjene v uresničevanje naslednjih ciljev:
1. Razvoj in priprava nacionalnega ogrodja za kakovost poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter zagotavljanje in podpora za doseganje večje kakovosti v formalnem in
neformalnem izobraževanju
2. razvoj in priprava različnih strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega
izobraževanja
3. Spremljanje poskusov ter implementacije novih izobraževalnih programov
4. Ekspertno svetovanje konzorcijem šol pri implementaciji novosti na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja
5. Razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture ter
poklicnih standardov
6. Razvoj strokovnih podlag za certifikatni sistem in povezovanje formalnega in neformalnega
izobraževanja
7. Razvija in skrbi za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja
8. Povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih
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B. DOSEŽENI CILJI V OBDOBJU JANUAR-DECEMBER 2008
V letu 2008 je bilo na Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje oddanih 32
(načrtovano 20 poklicnih standardov) poklicnih standardov, 31 katalogov za NPK (načrtovanih 30),
izpeljanih je bilo usposabljanje 18 delovnih skupin za pripravo poklicnih standardov (načrtovana 5
delovne skupine), ki se jih je udeležilo 115 udeležencev in 18 delovnih skupin za pripravo katalogov
za NPK (načrtovane 4 delovne skupine), ki se jih je udeležilo 115 udeležencev.
Ob sofinanciranju sredstev Evropskega socialnega sklada je Center vodil in koordiniral pripravo
naslednjih izobraževalnih programov:
− 9 novih poklicnih tečajev
− 8 programov za dijake s posebnimi potrebami
− 5 programov za gluhe in naglušne dijake
− pripravljene so 3 zasnove programov za usposabljanje za manjšine in zasnova za 3-letni
program za poklice domače in umetnostne obrti ter
− vodenje in koordinacija priprave za 18 izobraževalnih programov za manjšine
Izvedena so bila številna usposabljanja v okviru nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter
zaključevanja izobraževanja:
− izvedenih je bilo 22 seminarjev za določanje minimalnih standardih znanja; udeležilo se jih je
710 učiteljev.
− Izvedena sta bila 2 seminarja za izvedbo novih zaključnih izpitov; udeležilo se jih je 29
učiteljev
V tem obdobju so bili na novo potrjeni 4 učbeniki in 12 rokopisov ter izdelan Katalog potrjenih
učbenikov za šolsko leto 2008/2009.
S pomočjo sredstev ESS so bila vzpostavljena spletna knjižnica in izdela priročnik Tehnologija
grafičnih procesov.
Na področju spremljave izobraževalnih programov je bilo opravljeno obsežno delo :
− priprava končnega poročila o spremljanju poskusnega izvajanja programov Tehnik
mehatronike in tehnik oblikovanja,
− poročilo o odprtem kurikulu,
− spremljava zaključnih izpitov v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja,
− poročilo o spremljavi integriranih ključnih kvalifikacijah,
− poročilo o spremljavi ocenjevanja znanja
− raziskava o »Uresničevanju pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v
poklicnem in strokovnem izobraževanju
Na področju izobraževanja za uvajanje novih izobraževalnih programov je bilo ob sofinanciranju ESS
izvedenih 427 programov usposabljanj, ki se jih je udeležilo 12.356 udeležencev.
Nacionalno informacijsko središče, ki obsega: register poklicnih standardov, register katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti, register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje
NPK, smo s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada prenovili:
− prenovljena je bila baza poklicnih standardov
− prenovljena je bila baza Katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Za uresničevanje Kopenhagenskega procesa ter strokovno podporo poklicnemu in strokovnemu
izobraževanju sta pomembni še dve pomembni aktivnosti:
− aktivnosti na področju Europassa, ki so namenjene izboljšanju transparentnosti poklicnih
kvalifikacij, večje mobilnosti tako v izobraževanju kot v zaposlovanju. V preteklem letu je
bilo opravljenih 19 predstavitev ter sodelovanje na 7 zaposlitvenih sejmih, izdanih je bilo 240
dokumentov Europass mobilnost in 346 prilog k spričevalu.
−

aktivnosti povezane s uveljavljanjem in spodbujanjem poklicnega in strokovnega
izobraževanja so bile usmerjene predvsem v pripravo promocijskega gradiva: video igra o
6

poklicih, namenjena učencem zaključnim razredom osemletke, komunikacijski priročnik
namenjen vsem, ki se ukvarjajo s promocijo poklicnega izobraževanja, didaktično gradivopobarvanka z navodili za uporabo, namenjena predšolskim otrokom ter didaktično gradivo
Beležnica-zgodba mojega življenja, namenjena osnovnošolcem.
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II. POROČILO O DELU
1. RAZVOJ TRANSPARENTNE KVALIFIKACIJSKE
STRUKTURE
1.1 Redne naloge
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1,
proračunska postavka MDDSZ-5511
Opis naloge in aktivnosti:
Center RS za poklicno izobraževanje skrbi za strokovno podporo postavitve Nacionalnega
kvalifikacijskega okvira kot orodja za primerljivost kompetenc in kvalifikacij med državami in za
razvoj kreditnega sistema v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
Center organizira delo področnih odborov za poklicne standarde in pripravlja analize poklicne
strukture v državi in v državah Evropske unije. Center koordinira delo posameznih nosilcev priprave
nacionalnih poklicnih standardov, organizira delo delovnih skupin in pripravlja gradiva za Strokovni
svet za poklicno in strokovno izobraževanje. Aktivnosti Centra so usmerjene v ugotavljanje potreb po
poklicni usposobljenosti na domačem tržišču dela in na analizo trendov potreb po novih poklicnih
kvalifikacijah na trgu delovne sile v Sloveniji in v državah Evropske unije kot prednostnega elementa
razvoja v Sloveniji. V ta namen Center pripravlja primerjalne študije o strokovnih podlagah za
poklicne standarde in o poklicnih kvalifikacijah v državah Evropske unije. Center prav tako sodeluje s
pobudniki za nove kvalifikacije ter usposablja člane delovnih skupin za razvoj poklicnih standardov in
katalogov za NPK. Nudi strokovno pomoč in opravlja svetovalno delo v zvezi s poklicnimi standardi
in nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami.
Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in Pravilniku o nomenklaturi poklicev Center
koordinira pripravo katalogov za NPK, ki so osnova za postopke preverjanja in potrjevanja
neformalnega in priložnostnega znanja, spretnosti in kompetenc. Center prav tako pripravlja čistopise
katalogov za NPK in vodi evidence nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

1.1.1

Razvoj nacionalnih poklicnih standardov

Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Koordinacija
standardov

priprave

Realizirano v obdobju januar- Opombe
december 2008
poklicnih Strokovni svet RS za poklicno
in strokovno izobraževanje je
v letu 2008 potrdil 32
poklicnih standardov.
V Tabeli 1 je prikazana
realizacija priprave poklicnih
standardov po strokovnih
področjih.
Sodelujemo tudi pri pripravi 2
poklicnih standardov na VII.
ravni zahtevnosti skupaj z
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Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju januar- Opombe
december 2008
univerzami.
Svetovanje pri pripravi pobud za poklicne Svetovali smo pri pripravi
standarde, evidenca prispelih pobud in pobud na naslednjih področjih:
organizacija obravnave pobud ter
Igralništvo
strokovno vrednotenje pobud
Wellness storitve
Železniški promet
Avtoservisna dejavnost
Potapljač
Vaditelj malčkov
Poučevanje klekljanja
Medicinska sestra za področje
transfuzijske medicine
Socialne storitve
V Tabeli 2 so vključene
pobude, prispele po uradni poti
na CPI in so tudi del
registracijsko informacijskega
sistema.
Usposabljanje članov delovnih skupin za 18 skupin / 115 udeležencev
pripravo
poklicnih
standardov
in
katalogov za NPK
V Tabeli 3 so naštete delovne
skupine po področjih.
Koordinacija priprave analiz poklicne Izdelali smo analize poklicne
strukture in vsebine poklicev na strukture in vsebine poklicev
strokovnih področjih
ter
primerjalne
analize
poklicnih
standardov
in
nacionalnih
poklicnih
kvalifikacij v državah EU za
naslednja področja:
Zdravstvena nega
Računovodstvo
Izdelovanje, vzdrževanje in
popravila ladij in drugih plovil
Strokovna podpora delovanju področnih Pripravili smo gradiva in
odborov za poklicne standarde
organizirali ….. sej področnih
odborov (glej Tabela 4)
Vodenje evidenc o PS v NRP in priprava Vodimo
in
ažuriramo
prilog k Pravilniku o nomenklaturi naslednje evidence:
poklicev
Evidenca pobud
Evidenca poklicnih standardov
Na podlagi dogovorov z
MDDSZ smo pripravili priloge
k Pravilniku o nomenklaturi
poklicev:
Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah
pravilnika
o
nomenklaturi poklicev, UL RS
17/2008
Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah
pravilnika
o
nomenklaturi poklicev, UL RS
9

Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju januar- Opombe
december 2008
117/2008
Dopolnitev metodoloških izhodišč in Ne
Dopolnitev
metodologije za pripravo poklicnih
metodologije je bila
standardov
vezana na evalvacijo
sistemskih dokumentov
(predvidena so bila
sredstva ESS MDDSZ,
vendar projekt ni bil
potrjen v letu 2008).
Predlagamo,
da
se
aktivnost prenese v leto
2009, ko bo tudi
opravljena
evalvacija
novih
izobraževalnih
programov.

1.1.2 Razvoj katalogov za nacionalne poklicne
kvalifikacije
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Koordinacija priprave katalogov za NPK

Realizirano v obdobju januardecember 2008
Strokovni svet RS za poklicno
in strokovno izobraževanje je v
letu 2008 potrdil 18 katalogov
za NPK.
Pripravljenih je bilo tudi 8
katalogov za NPK za področje
zdravstvene nege, ki smo jih
pred
obravnavo
na
Strokovnem svetu umaknili na
zahtevo Ministrstva za zdravje.

Opombe
5 katalogov za NPK za
področje Domače in
umetnostne obrti je
pripravljenih,
vendar
niso bili še potrjeni na
Strokovnem svetu.

V Tabeli 5 je prikazana
realizacija priprave katalogov
za NPK po strokovnih
področjih
Kreditno ovrednotenje katalogov za NPK Pripravili
smo
osnutke
kreditnega vrednotenja vseh
katalogov za NPK.
Usposabljanje članov delovnih skupin za 18 skupin / 115 udeležencev
pripravo
poklicnih
standardov
in Glej Tabelo 3
katalogov za NPK
Sodelovanje
pri
uvajanju
sistema CPI ima pomembno vlogo pri
preverjanja in potrjevanja v praksi
uvajanju sistema preverjanja in
potrjevanja NPK v praksi. Pri
tem sodelujemo z MDDSZ,
Državnim izpitnim centrom in
z
Andragoškim
centrom
Slovenije.
Usposabljanje članov komisij
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Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju januar- Opombe
december 2008
za preverjanje in potrjevanje
NPK:
4. 2. 2008

Razvoj kvalifikacije za člane komisij za
preverjanje in potrjevanje NPK
Razvoj kvalifikacije 'svetovalec v
postopkih preverjanja in potrjevanja NPK'
Usposabljanje svetovalcev v postopkih
preverjanja in potrjevanja NPK

Svetovanje
izvajalcem
postopkov
preverjanja in potrjevanja in ponudnikom
priprav na preverjanje in potrjevanje NPK

Vodenje evidenc o KSSZS v NRP in
priprava
prilog
k
Pravilniku
o
nomenklaturi poklicev

Dopolnitev metodologije
katalogov za NPK

za

Sodelovanje v Komisiji za
ugovore pri MDDSZ.
Imenovana delovna skupina
Izdelan
prvi
osnutek
poklicnega standarda
Imenovana delovna skupina
Izdelan
prvi
osnutek
poklicnega standarda
10. – 11. 03. 2008 (16
kandidatov)
17. – 18. 03. 2008 (19
kandidatov)
26. – 27. 03. 2008 (24
kandidatov)
16. – 17. 04. 2008 (23
kandidatov)
02. – 03. 12. 2008 (22
kandidatov)
Svetovali smo naslednjim
izvajalcem
postopkov
preverjanja in potrjevanja
NPK:
ICES ELES
OZS
KGZS
ZTI, Ljubljana
HIT Nova Gorica
Firis
MORS
Vodimo
in
ažuriramo
naslednje evidence:
Evidenca pobud
Evidenca katalogov za NPK

Na podlagi dogovorov z
MDDSZ smo pripravili priloge
k Pravilniku o nomenklaturi
poklicev:
Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah
pravilnika
o
nomenklaturi poklicev, UL RS
17/2008
Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah
pravilnika
o
nomenklaturi poklicev, UL RS
117/2008
pripravo Opravljena
analiza
pomanjkljivosti v Katalogu za
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Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Kodiranje katalogov za NPK v skladu s
KLASIUS-om

Promocija certifikatnega sistema

Realizirano v obdobju januar- Opombe
december 2008
certificiranje
(analiza
vprašalnikov
za
člane
komisije,
svetovalce
in
imetnike certifikatov)
Izdelana merila za kreditno
vrednotenje Katalogov za NPK
Opravili smo kodiranje tako
poklicnih
standardov
kot
katalogov za NPK v skladu s
klasifikacijo
KLASIUS
(KLASIUS-P in KLASIUSSRV) – objavljeno na NRP
11.02.2008
Predstavitev
problematike PS in KSSZS,
Posvetu predavateljev ZRSZV
05.03.2008
predstavitev
Poklici na področju trgovine,
Podjetniško trgovska zbornica
24.04.2008
predstavitev
Sistema NPK in sodelovanje
na okrogli mizi na seminarju
Društva za vrednotenje dela in
kadrovski
razvoj,
Kovinoplastika Lož
24.04.2008 predstavitev NVQ
na GZS, Zbornica elektro
industrije
15.09.2008 predstavitev NPK
delegaciji iz BIH
10.10.2008 predstavitev NPK
na področju varovanja na
mednarodni konferenci na
Bledu

TABELA 1: Pregled pripravljenih poklicnih standardov po področjih v letu 2008
Poklicni standard
1.
IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA

POTRJENI 2008
UMETNOST, 6
Rezbar / rezbarka
Umetnostni kovač / umetnostna kovačica
Podkovski kovač / podkovska kovačica
Klekljar / klekljarica
Pletar / pletarka
Lončar / lončarka
2. POSLOVANJE IN UPRAVA
1
Računovodja / računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode
3. TEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO
2
Upravitelj / upraviteljica stroja na ladji
Častnik / častnica stroja na ladji
4. PROIZVODNA TEHNOLOGIJA
7
Oljar / oljarka
Pivovar / pivovarka
Izdelovalec / izdelovalka gotovih jedi
Žganjar destilater / žganjarka destilaterka
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Poklicni standard

POTRJENI 2008
Vinar / vinarka
Organizator / organizatorka varne hrane
Predelovalec sadja in zelenjave

5. ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO IN
VARSTVO OKOLJA
6.
KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, 3
RIBIŠTVO, VETERINA
7. ZDRAVSTVO IN SOCIALA

9

8. STORITVE

2

9. VOJAŠČINA, VAROVANJE

2

SKUPAJ

Čebelar / čebelarka
Zeliščar / zeliščarka
Upravljalec / upravljalka kmetijskih in
vrtnarskih strojev in naprav
Obdukcijski
pomočnik
/
obdukcijska
pomočnica
Operacijska medicinska sestra
Urgentna medicinska sestra
Intenzivna medicinska sestra
Dializna medicinska sestra
Endoskopska medicinska sestra
Psihiatrična medicinska sestra
Geriatrična medicinska sestra
Pediatrična medicinska sestra
Svetovalec / svetovalka za sire / Sommelier za
sire
Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka
pri prevozu nevarnega blaga
Vojak / vojakinja zvez
Podčastnik / podčastnica zvez
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TABELA 2: Pregled prispelih pobud v letu 2008
Naziv pobude/skupine pobud
(Poklic iz SKP ali predlog)
TEHNIK NA IGRALNIH
AVTOMATIH

Pobudnik
Datum
(Naziv ustanove)
prispetja
HIT D.D., NOVA 14.1.2008
GORICA

BLAGAJNIK V IGRALNICI

HIT D.D.,
GORICA

MENEDŽER/MENEDŽERK
A
PROIZVODNE
IN
OPERATIVNE
ENOTE
DRUŽBE V TRGOVINI NA
DROBNO
PRODAJALCI/PRODAJALK
E V TRGOVINAH, NA
STOJNICAH, PO DOMOVIH,
DEMONSTRATORJI/DEMO
NSTRATORKE
WELLNESS MANAGER

TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

Datum
obravnave

16.4. 2008

Odločitev
(Da/NE)
Pobudo
potrebno
dopolniti
Pobudo
potrebno
dopolniti
Pobudnik
odstopil
pobude se
obravnava
Pobudnik
odstopil
pobude se
obravnava
Da

23.3. 2008

Da

NOVA 14.1.2008

TRGOVINSKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

28.1.2008

29.1.2008

ZAVOD
ZA 18.3.2008
TEHNIČNO
IZOBRAŽEVANJE ZTI
GLASBENI REDAKTOR - RTV SLOVENIJA, 20.3.2008

je
je

od
ne
od
ne
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Naziv pobude/skupine pobud
(Poklic iz SKP ali predlog)
OPREMLJEVALEC
IZDELOVALEC
KOVINSKIH
KONSTRUKCIJ (Pobuda za
katalog)
ČEVLJAR – OBLIKOVALEC
OBUTVE

Pobudnik
(Naziv ustanove)
JAVNI ZAVOD
RM VUK d.o.o

SREDNJA
IN
POKLICNA
EKONOMSKA
ŠOLA KRANJ
AVTOSERVISNI INŽENIR
OBRTNO
PODJETNIŠKA
ZBORNICA
SLOVENIJE
KOORDINATOR
ZA REGIONALNI
ZAPOSLOVANJE
CENTER
ZA
RAZVOJ d.o.o
KOORDINATOR
ZA
ZAPOSLOVANJE
RP
PPS
Equal
(Dopolnjena pobuda)
Dnevni center Most
RP PPS Equal Feniks
VODJA
RAZVOJNO ZAVOD
ZA
RAZISKOVALNE SKUPINE TEHIČNO
IZOBRAŽEVANJE ZTI
TEHNIK NA IGRALNIH
AVTOMATIH
SIDS-sindikat
Dopolnjena pobuda
igralniških delavcev
Slovenije
BLAGAJNIK V IGRALNICI
Dopolnjena pobuda
SIDS-sindikat
igralniških delavcev
Slovenije
ZOBOZDRAVSTVENI
ASISTENT
STOMATOLOŠKA
Pobuda
za
spremembo KLINIKA
kataloga
UČITELJ KLEKLJANJA
ČIPKARSKA ŠOLA
IDRIJA
PLANŠAR / PLANŠARICA
PASTIR / PASTIRICA
BIOTEHNIŠKI
CENTER NAKLO
DELO POD NAPETOSTJO
ELES ICES

Datum
prispetja

Datum
obravnave

28.3.2008
28.
2008

Odločitev
(Da/NE)

Pobudo
11. potrebno
dopolniti

14.03.2008

je

Da

22.4.2008
da
25.4.2008

18.
2008

11.

25.4.2008

18.12.2007

13.5.2008

28.5.2008

Pogojno
vnesti ustrezne
popravke
Potrjena
avtomatično po
vnosu
dogovorjenih
popravkov
Obravnavo
odstopili
Univerzi
Da

6.6.2008

30.9. 2008

6.6.2008

30.9. 2008

Da

2.9.2008

18.9.2008
Pobudo
potrebno
dopolniti

30.9.2008
23.10.2008

18.
2008

je

11. Da
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TABELA 3: Usposabljanje članov delovnih skupin za pripravo poklicnih standardov in katalogov za
NPK
STROKOVNO PODROČJE/POKLIC
Obrti
Mediji
Čebelar / čebelarka
Zeliščar / zeliščarka
Rezbar / rezbarka
Pedagoški svetovalec
Strokovni prevajalec
Izolater industrijskih peči
Pomožni čistilec prostorov
Zlatar, Urar
Cestni promet in dejavnost skladiščenja
Železniški promet
Medicinska sestra za področje transfuzijske
medicine
Wellness
Masker
Frizer stilist, tehnolog
Delovni inštruktor

DATUM
28.2.2008
7.5.2008
4.3.2008
26.3.2008
15.4.2008
28. 5. 2008
28. 5. 2008
15. 2. 2008
22.4.2008
9. 7. 2008
15. in 16.10. 2008
14.01.2008
01.10.2008

ŠTEVILO ČLANOV
7
10
8
8
5
3
3
5
5
5
11
13
5

06.11.2008
09.10.2008
09.10.2008
08.10.2008

6
9
7
5

TABELA 4: Strokovna podpora delovanju področnih odborov za poklicne standarde
PODROČNI ODBOR
DATUM SEJE
IZOBRAŽEVANJE, UMETNOST, KULTURA:
23.04.2008
Izobraževanje, AV tehnike in medijska produkcija, Oblikovanje, Obrtne 28.11.2008
tehnike
POSLOVANJE IN UPRAVA
TEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO:
Strojništvo, metalurgija, izdelava in vzdrževanje motornih vozil, ladij in
letal, Elektrotehnika, energetika, elektronika, telekomunikacija in
avtomatizacija; Računalništvo
PROIZVODNA TEHNOLOGIJA:
Živilstvo; Materiali: Tekstilna in konfekcijska proizvodnja, Usnjarstvo,
Lesarstvo; Plastičarstvo in gumarstvo, Steklarstvo in keramičarstvo;
Kemijska tehnologija; Rudarstvo
ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, VARSTVO OKOLJA:
Gradbeništvo, Varstvo okolja
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, VETERINA:
Kmetijstvo in ribištvo, Hotrikultura; Gozdarstvo in lovstvo
ZDRAVSTVO IN SOCIALNE STORITVE:
Zdravstvo; Socialne storitve; Farmacija; Medicinska tehnologija
STORITVE:
Gostinstvo; Turizem; Gospodinjske in podobne storitve; Frizerstvo in
kozmetika; Prevozne storitve;
VOJAŠČINA, VAROVANJE:
Varovanje; obramboslovje

16.04.2008
18. 11. 2008
KS 24.11.2008

KS 16.06.2008
KS 28.11.2208
KS 25.4.2008
KS 03.10.2008
16.04.2008
KS 16.06.2008
KS 23.06.2008
KS 30.09.2008
KS 13.11.2008
KS 06.11.2008
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TABELA 5: Pregled pripravljenih katalogov za NPK po področjih v letu 2008
Katalog za NPK
1.
IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA

POTRJENI 2008
UMETNOST, 9 + 5
Montažer / montažerka slika in zvoka
Oblikovalec / oblikovalka zvoka
Oblikovalec / oblikovalka maske
Organizator / organizatorka medijskih
vsebin
Rezbar / rezbarka
Video oblikovalec / video oblikovalka
Kamerman / kamermanka
Snemalec / snemalka
Medijski arhivist / medijska arhivistka
Umetnostni kovač / umetnostna kovačica*
Podkovski kovač / podkovska kovačica*
Klekljar / klekljarica*
Pletar / pletarka*
Lončar / lončarka*
2. POSLOVANJE IN UPRAVA
1
Računovodja / računovodkinja za majhne
družbe, samostojne podjetnike in zavode
3. TEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO
4. PROIZVODNA TEHNOLOGIJA
1
Upravljalec / upravljalka lesnoobdelovalnih
strojev
5. ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO IN
VARSTVO OKOLJA
6.
KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, 1
Čebelar /čebelarka
RIBIŠTVO, VETERINA
7. ZDRAVSTVO IN SOCIALA
2+8
Biomedicinski laborant / biomedicinska
laborantka
Obdukcijski pomočnik / obdukcijska
pomočnica
Operacijska medicinska sestra*
Urgentna medicinska sestra*
Intenzivna medicinska sestra*
Dializna medicinska sestra*
Endoskopska medicinska sestra*
Psihiatrična medicinska sestra*
Geriatrična medicinska sestra*
Pediatrična medicinska sestra*
8. STORITVE
4
Pomočnik / pomočnica oskrbnika / oskrbnice
Oskrbnik / oskrbnica
Čistilec / čistilka prostorov
Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka
pri prevozu nevarnega blaga
9. VOJAŠČINA, VAROVANJE
SKUPAJ
31
* katalogi za NPK, ki so bili pripravljeni, vendar še niso potrjeni na Strokovnem svetu RS za poklicno
in strokovno izobraževanje
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
1. Razvoj nacionalnih poklicnih standardov
20 poklicnih standardov oddanih na Strokovni svet RS za
poklicno izobraževanje
5 delovnih skupin usposobljenih za pripravo poklicnih standardov
in katalogov za NPK
izdelana sintezna analiza poklicne strukture in vsebine poklicev
na 3 strokovnih področjih
primerjalne analize poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih
kvalifikacij v državah EU za 3 strokovna področja
organizacija 18 sej področnih odborov za poklicne standarde
mesečno ažuriran seznam evidence prispelih pobud za poklicne
standarde
ažurirana evidenca poklicnih standardov ter katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti glede na seje Strokovnega sveta za
poklicno in strokovno izobraževanje
oblikovane priloge k Pravilniku o nomenklaturi poklicev
(usklajeno z MDDSZ)
dopolnjena Metodološka izhodišča za pripravo poklicnih
standardov
2. Razvoj katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije
30 katalogov za NPK oddanih na Strokovni svet RS za poklicno
izobraževanje
kreditno ovrednoteni katalogi
4 delovne skupine usposobljene za pripravo katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti
usposobljeni 2 skupini članov komisij za preverjanje in
potrjevanje NPK
usposobljene 3 skupine svetovalcev v postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK
razvita kvalifikacija za člane komisij za preverjanje in potrjevanje
NPK
razvita kvalifikacija 'svetovalec v postopkih preverjanja in
potrjevanja NPK'
dopolnjena metodologije za pripravo katalogov za NPK

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar- december 2008
32
18 skupin / 115 udeležencev
3 strokovna področja
3 strokovna področja
15 sej
da
da
2x
ne
31 *
Izdelani
osnutki
kreditnega
ovrednotenja katalogov za NPK
18 skupin / 115 udeležencev
1 skupina
5 skupin / 104 udeleženci
osnutek poklicnega standarda
osnutek poklicnega standarda

dopolnjena
metodologija
za
pripravo katalogov za NPK do
konca leta
* »V skladu s sklepi 4. seje Sveta CPI z dne 8.5.2008 je Svet CPI glede na objektivne okoliščine
(Projekt ESS MDDSZ se še ni začel izvajati) sprejel zmanjšano število katalogov za NPK s 50 na 30,
kar smo v nadaljevanju dela tudi upoštevali kot dejanski kazalnik. Poročilo upošteva spremenjene
kazalnike v skladu s sklepom Sveta.«
Odgovorna oseba na CPI: Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in NPK
Svetovalci oddelka za poklicne standarde in NPK
Imena sodelujočih institucij: Področni odbori za poklicne standarde, zbornice, ministrstva, sindikati,
MDDSZ
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1.1.3 Nacionalno informacijsko središče poklicnih
kvalifikacij
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDZS: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1,
proračunska postavka MDDSZ-5511, Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture.
Opis naloge in aktivnosti
Do tega trenutka so uporabnikom na voljo na spletnem mestu Nacionalnega informacijskega središča
(v nadaljevanju NRP) informacije o sprejetih poklicnih standardih in katalogih standardov strokovnih
znanj in spretnosti. Za boljšo preglednost izobraževalnega sistema smo informacije dogradili tudi z
informacijami o formalnem sistemu izobraževanja. Uporabnikom so ponujene tudi informacije o poti
certificiranja, saj preko baze katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti lahko pridobijo tudi
podatke o Izvajalcih postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o
izdanih certifikatih in razpisanih preverjanjih za pridobitev certifikata NPK.
NRP se gradi postopoma. Trenutno v okviru NRP-ja delujejo sledeče baze podatkov:
− Register poklicnih standardov
− Register katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
− Register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
− Baza imetnikov licenc za člane komisij
− Baza podeljenih certifikatov za NPK
Pripravljena je tudi baza reguliranih poklicev, ki pa zaradi spremembe zakonodaje ni bila dana v
produkcijo.
Z namenom nudenja podrobnejših informacij bomo obstoječi sistem v letu 2008 dograjevali,
vzdrževali in ažurirali, vse z namenom pridobiti in ohraniti status osrednje informacijske točke na
področju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Podpora uporabnikom (izvajalci
postopkov
NPK)
baze
certifikatov
Priprava in dograjevanje baze
za prilogo k spričevalu
Vzdrževanje obstoječih spletnih
strani in spletnih aplikacij

Realizirano v obdobju
januar-avgust 2008
V obdobju januar – avgust je bilo podeljenih 51 uporabniških
imen in gesel za uporabo baze certifikatov. Trenutno je 110
izvajalcev postopkov NPK.
Priprava spletne aplikacije je v teku,
Spletne strani ažurno obnavljamo. Na spletno stran NRP in CPI
smo dodali kontaktni obrazec preko katerega smo prejeli 68
vprašanj na spletni strani NRP in 71 vprašanj na spletni strani
CPI.

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar - December 2008
1 predstavitev baze certifikatov
realizirano
43 uporabnikov baze certifikatov
51 uporabnikov od 110 izvajalcev
Delujoča baza za prilogo k spričevalu
Je v fazi usklajevanja med vsebinskimi in
tehničnimi vprašanji za delovanje baze;
načrtujemo njeno delovanje do konca leta 2008
Razdeljeni dostopi (uporabniško ime in geslo) do Ni še realizirano, ker je vezano na delujočo bazo
baze prilog k spričevalu za srednje
za prilogo k spričevalu.
strokovne in poklicne šole
Delujoče Nacionalno središče za poklicne Nacionalno središče za poklicne kvalifikacije
kvalifikacije
deluje brez težav.

18

Odgovorna oseba na CPI za izvedbo naloge: mag. Tanja Logar
Europass Center: Špela Pogačnik (za aktivnost 2), oddelek za poklicne standarde CPI
Imena sodelujočih institucij: MDDSZ, RIC, izvajalci, ki sodelujejo pri pripravi baze, MŠŠ.

1.1.4 Nacionalni observatorij RS za poklicno izobraževanje
- ReferNet-nacionalni koordinator
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDZS: Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 1, proračunska postavka MDDSZ-5511,
Subvencija s strani CEDEFOP – 22 % celotne vrednosti nalog
Opis naloge in aktivnosti
Nacionalni observatorij Slovenije s pomočjo članov konzorcija opravlja naloge zbiranja in analiziranja
informacij o stanju poklicnega in strokovnega izobraževanja, informacij o poklicnem usposabljanju
mladine ter odraslih ter širše o spremembah v izobraževalnem sistemu, trendih na trgu delovne sile,
povpraševanju po posameznih izobrazbenih in kvalifikacijskih profilih, vlogi in vključenosti socialnih
partnerjev v usposabljanje ipd. Rezultat teh dejavnosti so strukturirana poročila izdelana na osnovi
zbranih informacij, analiz in izračunov ključnih, mednarodno primerljivih kazalcev o dogajanju in
trendih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako Nacionalni observatorij
Slovenije opravlja dokumentacijske aktivnosti (zbira bibliografske podatke ter zbira kratke informacije
o stanju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji) ter skrbi za delovanje in animacijo
nacionalnega konzorcija.
CEDEFOP je za uspešno izpolnjevanje svojih nalog oblikoval omrežje REFER, ki je sestavljeno iz
konzorcijev vseh držav članic EU. Konzorcij vodi nacionalni koordinator. Nalogo nacionalnega
koordinatorja v Sloveniji opravlja Nacionalni observatorij Slovenije, ki deluje v okviru Centra RS za
poklicno izobraževanje, sredstva za njegovo delovanje pa prispeva MDDSZ, ki ima tudi člana v
upravnem odboru CEDEFOP. Upravni odbor tudi določa naloge in prioritete delovanja nacionalnih
pisarn. Tako se dela in naloge vsako leto znova oblikujejo in definirajo, ker bo Francija tista, ki bo
naslednja prevzela predsedovanje EU in ker je ključnega pomena, da se tudi na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja v obdobju predsedovanja posveti pomembno vlogo, bo ena izmed
poglavitnih nalog naslednjega leta priprava t.i. »Policy« poročila, ki bo služil kot podlaga za nove
usmeritve.
Namen omrežja je omogočiti CEDEFOP-u, pa tudi vsem državam članicam, da strokovno in
učinkovitejše opravljajo svojo nalogo »... zbrati dokumentacijo, ki se nanaša predvsem na sedanje
razmere, najnovejši razvoj ter raziskave na relevantnih področjih poklicnega izobraževanja in
usposabljanja...«. ReferNet je strukturiran, decentraliziran omrežni sistem zbiranja in širjenja
informacij. Preko združevanja strokovnih znanj ključnih organizacij nudi kvalitetne informacije o
razvoju poklicnega izobraževanja ter učenja v Evropski uniji. Ustanovil ga je CEDEFOP, da bi
zadovoljil naraščajoče povpraševanje po primerljivih informacijah o razvoju in politikah držav članic.
Aktivnosti
Načrt za leto 2008, na podlagi pogodbe med CEDEFOP-om in CPI-jem zajema štiri sklope aktivnosti:
1. analiziranje in poročanje o poklicnem in strokovnem izobraževanju
2. raziskovalne projekte in aktivnosti tako na nacionalni ravni kot mednarodni
3. zbiranje informacij o poklicnem in strokovnem izobraževanju, kot npr. dokumentacijske,
bibliografske reference in statistične informacije
razširjanje in promocija aktivnosti
AD1) Poročanje:
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1. opis izobraževalnega sistema na nacionalni ravni (Thematic Owerivew) in podrobno poročilo o
specifični temi (Detailed Thematic Analyses).
− Dva poročila (splošni pregled in podrobna tematska analiza)
− Odobritev, potrjevanje, ocenjevanje poročil
− Nacionalni povzetek na podlagi pripravljenih poročil
2. priprava informacij o razvoju na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter predstavitev
novih iniciativ
3. Priprava »Policy« poročila na podlagi predloge posredovane iz CEDEFOPa
AD2) Raziskovalna dejavnost:
1.
2.
3.
4.

Vzdrževanje ERO baze na nacionalni ravni
Priprava ERO raziskovalnega poročila
Podpora CEDEFOP-u pri promociji ERO pozivne liste
Podpora CEDEFOP-u pri izvedbi ERO MAP (nadzor, analiza in promocija evropskega
raziskovanja)
5. Podpora CEDEFOP-u pri drugih raziskovalnih aktivnostih
AD3) Dokumentacijske aktivnosti:
1. Razvoj VET-Bib bibliografske baze, vključno z bazo VET-eLib in VET-iR
2. Posodobitev baze VET-Instit, baze o ključnih organizacijah iz področja poklicnega in
strokovnega izobraževanja
3. Q/R funkcija oziroma vprašanje/odgovor funkcija
4. Zakladnica – Thesaurus (posodobitev baze z novo terminologijo iz področja poklicnega in
strokovnega izobraževanja)
AD4) Razširjanje informacij in promocija:
1.
2.
3.
4.

Razširjanje informacij na nacionalni ravni
Povečanje vidnosti raznih aktivnosti iz področja poklicnega in strokovnega izobraževanj
Pisni prispevki za Cedefop ETV novice in ETV Dogodke
Prisotnost na sejmih, konferencah in seminarjih

Načrtovane aktivnosti v
letu 2008
Sestanek
ReferNet
konzorcija
Sklic
in
koordinacija
delovne
skupine
za
pripravo policy poročila in
priprava poročila
Vzdrževanje spletne strani
Oblikovanje
delovne
skupine
za
pripravo
splošnega
tematskega
poročila »National VET
Systems« , koordinacija ter
priprava poročila
Priprava kratkega poročila
za DGVT
Oddaja treh člankov za
CEDEFOP Info

Realizirano v obdobju januar- december 2008
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Vnos 60 člankov v VET
Bib in 60 prevodov



Kazalniki
Načrtovani kazalniki v letu 2008
3 članki za časopis CEDEFOP - Info
60
bibliografskih
oziroma
dokumentacijskih vnosov v VET-Bib,
VET-Det, VET-Ir in priprava povzetkov
v angleškem in slovenskem jeziku
2 vzdrževanji baz VET-Institut
2 vzdrževana ERO baza
1 Vzdrževana baza »Zakladnica«
terminov
1 splošno tematsko poročilo »National
VET System«
1 »VET Policy Report«
1 Raziskovalno ERO poročilo
2 kratki poročili za DGVT o razvoju na
področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter predstavitvi novih
iniciativ
1 zaključno poročilo o vsebinskem in
finančnem delovanju
3 kratka poročila o delovanju za potrebe
CPI
1 Vzdrževana spletna stran

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar-december 2008
3x
60

1
Baza je z letom 2008 s strani Cedefop-a ukinjena.
1
1
1
Baza je z letom 2008 s strani Cedefop-a ukinjena
1

Priprava poročila je v zaključni fazi priprave, rok
konec februarja
1
Realizirano do konca leta 2008

Odgovorna oseba na CPI: Metka Šlander
Sodelujoče institucije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Obrtno zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije, Center za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja, Andragoški center Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport,
EURYDICE, Sklad za razvoj kadrov in štipendiranje, Urad za makroekonomske analize in razvoj itd.
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2. RAZVOJ IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI NA
NACIONALNI RAVNI V FORMALNEM IN NEFORMALNEM
IZOBRAŽEVANJU
2.1 Razvoj in spremljanje kakovosti v formalnem
izobraževanju-redne naloge
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI:
Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska postavka MŠŠ-6872
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu Realizirano v letu 2008
2008
Vodenje
in
koordinacija Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje so
priprave novih poklicnih tečajev bili sprejeti naslednji poklicni tečaji: Predšolska vzgoja,
Gastronomija in turizem
Pripravljeni so še naslednji poklicni standardi: Ekonomski tehnik,
Živilsko prehranski tehnik, Kozmetični tehnik, Farmacevtski
tehnik, Grafični tehnik, Strojni tehnik, Gozdarski tehnik,
Hortikulturni tehnik.
Skupaj 9 novih poklicnih tečajev
Vodenje
in
koordinacija Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje so
priprave
programov bili sprejeti naslednji izobraževalni programi za dijake s posebnimi
prilagojenih za dijake s potrebami:
posebnimi potrebami
Prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim
standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake:
NPI Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)
NPI Pomožni administrator (GIB)
SPI Administrator (GIB)
SPI Elektrikar (GIB)
SPI Računalnikar (GIB)
Poklicno-tehniško izobraževanje
PTI Ekonomski tehnik (GIB)
PTI Elektrotehnik (GIB)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim
standardom, prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govornojezikovno motnjo
Nižje poklicno izobraževanje
NPI Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)
NPI Obdelovalec lesa (GLU, GJM)
SPI Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM)
SSI Grafični tehnik (GLU, GJM)
SSI Medijski tehnik (GLU, GJM)
Priprava
izhodišča
za Opravljena analiza nalog in kompetenc za poklice: kovač, pletar,
izobraževalne programe za lončar
manjšine in poklice domače in Pripravljena je zasnova programov usposabljanja za poklice kovač,
umetnostne obrti
pletar, lončar
Pripravljena so izhodišča za pripravo programov za dijake s
posebnimi potrebam in programe za manjšine
Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje je
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Vodenje
in
koordinacija
priprave programov za manjšine

Kreditno
vrednotenje
izobraževalnih programov
Sodelovanje
pri
pripravi
predlogov
materialnih
in
kadrovskih pogojev za izvajanje
novih
izobraževalnih
programov
Priprava strokovnih mnenj o
ustreznosti
izobraževalnih
programov v primeru, ko CPI ni
predlagatelj
izobraževalnega
programa
Strokovno delo za strokovni
svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje

bil sprejet izobraževalni program
SPI Zlatar
Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje so
bili sprejeti naslednji izobraževalni programi prilagojeni za
dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na
narodno mešanem območju v Prekmurju:
SPI Elektrikar DV
SPI Trgovec DV
SPI Mehatronik operater DV
SPI Oblikovalec kovin-orodjar DV
SPI Inštalater strojnih inštalacij DV
SPI Gastronomske in hotelske storitve DV
SPI Administrator DV
SPI Avtoserviser DV
SPI Pečar-polagalec keramičnih oblog DV
PTI Gastronomija DV
PTI Ekonomski tehnik DV
PTI Strojnik tehnik DV
Na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje so
bili sprejeti naslednji izobraževalni programi z italijanskim učnim
jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v
slovenski Istri:
SPI Avtoserviser IS
SPI Gastronomske in hotelske storitve IS
SPI Administrator IS
SPI Trgovec IS
SPI Računalnikar IS
SPI Oblikovalec kovin-orodjar IS
Načrtovanih programov nismo kreditno vrednotili, ker se
vzporedno razvija metodologija za vrednotenje katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti in bomo oboje v letu 2009
izpeljali koordinirano
Sodelovali smo pri oblikovanju kadrovskih pogojev v vseh
programih, ki jih je sprejel strokovni svet

Pripravili smo mnenja o ustreznosti 42 izobraževalnih programov,
ki so bili pripravljeni v projektih ESF

Sodelovali smo na sejah komisij in strokovnega sveta, predstavljali
evalvacijska poročila, nove poklicne standarde in nove
izobraževalne programe
Pripravili in predstavili smo druga gradiva kot so: povezava novih
in obstoječih izobraževalnih programov, predlog konverzije
izobraževalnih programov ipd.
Priprava
izobraževalnih Sodelovali smo z ministrstvom pri redakciji in objavi
programov za objavo v skladu s izobraževalnih programov,
predpisi
Sodelovali smo pri razvoju internetne aplikacije v podporo razvoju
in objavi novih izobraževalnih programov, na naši spletni strani
smo objavili kataloge znanja vseh novih izobraževalnih programov
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
12 novih programov
14 kreditno vrednotenih programov
1 izhodišče

Uresničeni kazalniki v obdobju januar- december 2008
33
0 (izvedeno bo v letu 2009)
1

Odgovorna oseba na CPI: Darko Mali
Imena sodelujočih institucij: Šole in Šolski centri, zunanji sodelavci

2.1.1 Nova kultura preverjanja in ocenjevanja
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ-6872, redna dejavnost CPI.
Opis naloge in aktivnosti
Nov koncept ocenjevanja, ki smo ga oblikovali v pilotnem programu se pričenja uvajati v vseh
izobraževalnih programih (programih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega
izobraževanja). Pri ocenjevanju je povečana avtonomna vloga šol, zato je toliko bolj pomembno, da so
učitelji usposobljeni za uvajanje nove kulture ocenjevanja. Pri uvajanju nove kulture ocenjevanja bo
poudarek na pripravi načrta ocenjevanja, ki vključuje nove načine in oblike ocenjevanja, določanje
minimalnih standardov znanja za pozitivno oceno, pripravo osebnih izobraževalnih načrtov, ki so v
pomoč dijakom, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja in vodenje ustreznih evidenc
(redovalnica).
Vse novosti nikakor ne bo mogoče vpeljati v enem letu, potrebno bo daljše časovno obdobje. Šole, ki
so sodelovale pri prenovi programov in so se že usposabljale bodo v prednosti.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Usposabljanje
za
določanje
minimalnih standardov znanja za
zadostno oceno za vse programske
enote
Uvajanje novih načinov in oblik
ocenjevanja (timsko ocenjevanje,
ocenjevanje projektnega dela…)
Uvajanje
osebnega
načrta
izobraževanja (pomoč dijakom, ki
ne dosegajo minimalnih standardov
znanja) v srednje šole
Usposabljanje učiteljev za izvajanje
postopkov za priznavanje znanja
(formalno
in
neformalno
pridobljenega
znanja)
–
v
sodelovanju z oddelkom za
poklicne standarde in poklicne
kvalifikacije
Usposabljanja učiteljev za pripravo
načrta ocenjevanja
Usposabljanje šol za uvajanje novih
načinov vodenja dokumentacije
(redovalnica, dnevnik,…)

Realizirano v obdobju januar-december 2008
Realizirano in preseženo

Realizirano. Uvajanje novih načinov in oblik ocenjevanja se je
izvajalo v sklopu usposabljanja »Priprava načrta ocenjevanja«
Realizirano. Priprava osebnega načrta izobraževanja je ena od
tem na seminarju »Priprava načrta ocenjevanja«
Izvedeno

Izvedeno
Izvedeno. Nova redovalnica je ena od tem na seminarju
»Priprava načrta ocenjevanja«
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar - december 2008
5 izvedenih seminarjev za določanje minimalnih Izvedenih 22 seminarjev, udeleženih710 učiteljev
standardov znanja (udeležba 150 učiteljev)
na seminarjih za določanje minimalnih
standardov znanja.
3 izvedeni seminarji za uvajanje novih oblik Izvedeni v sklopu seminarja »Priprava načrta
ocenjevanja (udeležba 48 učiteljev)
ocenjevanja«
1 seminar za uvajanje osebnega načrta Realizirana 2 seminarja
izobraževanja (30 učiteljev)
1 seminar za izvajanje postopkov za priznavanje Izvedeno
znanja
5 seminarjev za pripravo načrta ocenjevanja
Izvedeno
5 seminarjev za uvajanje novih načinov vodenja Izvedeno v sklopu seminarja »Priprava načrta
dokumentacije
ocenjevanja«
Odgovorna oseba na CPI: Breda Zupanc
Imena sodelujočih institucij: srednje poklicne in strokovne šole, Zavod RS za šolstvo

2.1.2 Zaključevanje v izobraževanju
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka amšš-6872, redna dejavnost CPI.
Opis naloge in aktivnosti
Nov koncept zaključnih izpitov v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja bo potrebno
uvesti v poklicne šole, ki izvajajo nove programe. Da se bo dvignila kakovost zaključnih izpitov (2.
izpitna enota) bo potrebno pripraviti kakovostne podlage (izpitni katalogi) in usposobiti učitelje za
pripravo izpitnih gradiv.
Sodelovali bomo tudi pri pripravi podlag za poklicno maturo (MIK 2010, predmetni izpitni katalogi za
2. in 4. predmet poklicne mature, priprava letnega maturitetnega poročila) in usposabljanju za učitelje,
tajnike in zunanje člane, ki sodelujejo pri izvedbi poklicne mature.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Usposabljanje učiteljev za pripravo izpitnih
gradiv in za izvedbo novih zaključnih izpitov
v novih programih srednjega poklicnega
izobraževanja.
Oblikovanje mnenja o izpitnih katalogih
Sodelovanje pri pripravi MIK 2010.
Koordinirati pripravo podlag za izvedbo
poklicne mature. Pregledati in po potrebi
spremeniti predmetne izpitne kataloge za 2.
in 4. predmet poklicne mature ter posredovati
DK PM v sprejem.
Priprava Letnega maturitetnega poročila za 2.
in 4. predmet poklicne mature.
Usposabljanje učiteljev za poklicno maturo
Sodelovati pri usposabljanju tajnikov šolskih

Realizirano v obdobju januar-december 2008
Izvedene delavnice

Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno

Izvedeno
Izvedeno
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maturitetnih komisij
Usposabljanje zunanjih članov PM
Druge naloge, ki jih nalaga DK PM
Sodelovanje pri usklajevanju strokovnega
dela za zaključne izpite in poklicno maturo v
skladu s predpisi

Izvedeno
Priprava seznama zunanjih članov poklicne mature
Sodelovanje pri pripravi pravilnika o poklicni maturi
in pravilnika o zaključnih izpitih

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar- december 2008
2 seminarja za izvedbo novih zaključnih izpitov Izvedena 2 seminarja, udeležilo 29 učiteljev.
(32 učiteljev)
Priprava 6 izpitnih katalogov
Bila pripravljena 2 IK (za več ni bilo potreb)
Sprejet MIK 2010
Realizirano
Sprejetih 16 PIK-ov
Realizirano (preseženo, lahko kompenzira z IK)
Priprava Letnega maturitetnega poročila za Realizirano
poklicno maturo
2 seminarja za poklicno maturo
Ni realizirano (ni bilo prijav, problem
financiranje)
2 seminarja za zunanje člane poklicne mature
Realiziran 1 seminar na podlagi prijav. Od
imenovanih 97 članov se je seminarja udeležilo
27 imenovanih zunanjih članov
Odgovorna oseba na CPI: Breda Zupanc
Imena sodelujočih institucij: srednje poklicne in strokovne šole, Filozofska fakulteta, Pedagoška
fakulteta, Ministrstvo za šolstvo in šport.

2.1.3 Spremljava izobraževalnih programov in spremljava
kakovosti šol
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: (prepišite iz LDN 2008)
Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska postavka MŠŠ-6872
Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept…. Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 1, proračunska postavka MŠŠ-6870
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Vodenje
in
koordinacija
spremljanja
poskusnega
izvajanja
izobraževalnih
programov
srednjega
strokovnega
izobraževanja

Realizirano v letu 2008

Pripravljeno delnega poročila o delovanju PUZ-ov
-Pripravljeno delnega poročila o ocenjevanju znanja
Pripravljeno delnega poročila o individualizaciji pedagoškega dela
Pripravljeno delnega poročila o IKK
Pripravljeno delnega poročila o uspehu dijakov v programih Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja
Pripravljeno končnega poročila o spremljanju poskusnega izvajanja
izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik
oblikovanja
Vodenje
in
koordinacija Pripravljeno poročila o individualizaciji pedagoškega dela
spremljanja uvajanja drugih
Pripravljeno poročila o IKK
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izobraževalnih programov

Pripravljeno poročila o dijakih s posebnimi potrebami
Pripravljeno poročila o odprtem kurikulu
Vodenje
in
koordinacija Pripravljeno poročilo o spremljanju praktičnega dela zaključnih
spremljanja zaključnih izpitov v izpitov
programih srednjega poklicnega
izobraževanja
Vodenje
in
koordinacija Pripravljena znanstvena monografija »Ali poklicne in strokovne
raziskave
Uresničevanje šole potrebujejo vzgojni koncept?« z ugotovitvami raziskave
pravilnika o šolskem redu ter
vzgojni koncept posamezne šole
v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
Razvoj
metodologije
za Pripravljena metodologija za 3 kazalnike: celovit sistem kakovosti
ugotavljanje kakovosti šol v na šolah, usposobljenost učiteljev, obseg finančnih sredstev, ki jih
skladu s sprejetimi kazalniki
šole dobijo iz izobraževanja za podjetja
Zbiranje podatkov in priprava Pripravljeno poročilo o kakovosti šol
poročila o kakovosti šol v
skladu s sprejetimi kazalci
Vodenje mreže šol za kakovost Izvedli smo usposabljanje članov komisij za kakovost, pripravili
(MAK)
načrt skupne samoevalvacije za področje učenje in poučevanje,
izvedli samoevalvacijo za učitelje strokovno-teoretičnih vsebin in
praktičnega pouka
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
2 pripravljeni sintezni poročili
1 pripravljeno poročilo o kakovosti
10 šol, ki so vključene v mrežo
30 šol, ki so vključene v spremljanje

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
3
1
8
92

Odgovorna oseba na CPI: Darko Mali
Imena sodelujočih institucij: Šole in Šolski centri, zunanji sodelavci

2.1.4 Opremljanje šol z učno tehnologijo
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MŠŠ: Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 1, proračunska postavka MŠŠ-6872, Redna dejavnost CPI.
Opis naloge in aktivnostmi
Za zagotovitev minimalnih materialnih pogojev za izvedbo izobraževalnega programa, CPI s sodelavci
pripravlja minimalne standarde opreme in projekte opremljanja.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Priprava minimalnih standardov opreme
za vse nove programe na področju
elektrotehnike in računalništva
Pregled in sprememba obstoječih
minimalnih standardov opreme v okviru
prenovljenih
programov
ekonomije

Realizirano v obdobju januar- december 2008
Ni bilo pripravljenih minimalnih standardov opreme, in
tudi ne projektov opremljanja.
V pripravi je revidiranje projekta opremljanja Centrale
učnih podjetij glede na novosti v prenovljenem programu
ekonomski tehnik.
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(ekonomski
tehnik,
administrator,
aranžer)
Na področju tekstila minimalni standard
za programa Izdelovalec oblačil (SPI) in
Ustvarjalec modnih oblačil (SSI), na
področju fotografije pa za program
Fotografski tehnik (SSI)

Oddan projekt opremljanja za program Tehnik
oblikovanja.
V pripravi so minimalni standardi opreme za: Izdelovalca
oblačil in Ustvarjalca oblačil.
V začetni fazi priprave je tudi minimalni standard za
fotografskega tehnika, delo se bo nadaljevalo še v leto
2009.
Na področju logistike bo potrebno Pripravljen minimalni standard opreme za logističnega
posodobiti opis opreme (gre predvsem za tehnika.
računalniško strojno in programsko 30. 9. 2008 pripravljen projekt opremljanja
opremo)
in
priprava
minimalnih
standardov
opreme
za
program
Logistični tehnik
Minimalni
standard
za
program Minimalni standard je v fazi priprave.
okoljevarstveni tehnik
Minimalni standardi so bili narejeni za:
medijskega tehnika, narejen je bil tudi projekt
opremljanja,
izdelan projekt opremljanja za področje Aranžerstva v
hortikulturi- Aranžerska delavnica.
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Priprava minimalnih standardov opreme: 5
Število pripravljenih projektov opremljanja: 5

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar-december 2008
5
4

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI: za pregled minimalnih standardov opreme in
posredovanje na MŠŠ Darko Hribar
Imena sodelujočih oseb oziroma institucij: poklicne in strokovne šole, MŠŠ, zunanji sodelavci

2.1.5 Tekmovanja in srečanja dijakov, učiteljev
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008 preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ -6872.
Opis naloge in aktivnosti
Center RS za poklicno izobraževanje je preko vodij področnih skupin v sodelovanju s skupnostmi
panožnih šol spodbujal in/ali sodeloval pri načrtovanju in pripravi tekmovalnih nalog, pripravi
kriterijev za vrednotenje tekmovalnih dosežkov ter sodeloval pri delu ocenjevalnih komisij ali drugih
organov, ki so nadzorovali ali vodili posamezna srečanja ali tekmovanja.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Realizirano v obdobju januar-december 2008
Spremljanje in pregled šolskih ter izdelan pregled tekmovanj in srečanj za obdobje
regijskih tekmovanj in srečanj
Sodelovanje
pri
organizaciji Realizirano na nekaterih področjih
državnih tekmovanj in srečanj na
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strokovnih področjih
Analiza srečanj in tekmovanj

Izdelano poročilo

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 23 srečanj
in tekmovanj
Izdelano poročilo in analiza

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar-december 2008
22
Končno poročilo in analiza tekmovanj sta
izdelana

Odgovorna oseba na CPI: Igor Leban
Imena sodelujočih institucij: Delovne skupine, ki organizirajo srečanja in tekmovanja so bile
običajno sestavljene iz vodij področnih skupin, koordinatorjev na šolah nosilkah srečanj in tekmovanj
ter predstavnikov zunanjih institucij ter drugih sodelavcev.
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2.2 Razvoj in spremljanje kakovosti na nacionalni ravniprojektne naloge, ki niso tržna dejavnost
2.2.1 Učbeniki in učna tehnologija
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI:
Finančni načrt CPI, preglednica 5, proračunska postavka MŠŠ-4832
Opis naloge in aktivnosti
Center je organiziral pripravo ustreznih učnih gradiv za strokovne vsebinske sklope oz. module v
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izdajanje novih učbenikov in učnih gradiv temelji
na vsakoletni analizi potreb po učbenikih ter na izboru predlogov za učbenike, ki jih posredujejo
posamezni avtorji oz. skupine avtorjev. Prednost imajo programi, ki so slabše pokriti z učnimi gradivi.
Aktivnosti iz leta 2007 so se nadaljevale v leto 2008. Učbeniki, ki so bili napisani in recenzirani v letu
2007, so bili v letu 2008 izdani oz. potrjeni.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Realizirano v obdobju januar-december 2008
1 Načrt priprave in izdajanja učnih gradiv Realizirano
za strokovnoteoretične predmete, praktični
pouk in strokovne vsebinske sklope oz.
module v programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
2 Delo z avtorji učnih gradiv (svetovanje, Realizirano je bilo dodatno usposabljanje za nove
dodatno
usposabljanje,
oblikovanje, avtorje učbenikov (4. 6. 2008)
urejanje avtorskih pravic).
3
Pregledovanje,
dopolnjevanje, Potekalo je skozi vse leto 2008.
posodabljanje pripravljenih učnih gradiv.
4 Koordinacija dela Komisije za učbenike Izvedeni so bili 4 sestanki Komisije za učbenike, eden je
pri Strokovnem svetu za poklicno in bil v dopisni obliki. Obravnavali smo 26 učbenikov, od
strokovno izobraževanje.
tega 9 novih.
5 Katalog učbenikov za šolsko leto Katalog je objavljen v tiskani in elektronski obliki.
2007/08 v sodelovanju z Zavodom RS za Elektronsko obliko sproti dopolnjujemo z novimi
šolstvo.
potrditvami.
6
Zalaganje
nekomercialnih
in
nizkonakladnih gradiv za programe
poklicnega in strokovnega izobraževanja
(izvedba razpisa za založnike, koordinacija
dela z založbami, sklepanje pogodb z
avtorji).

Razpis za založnike je bil izveden, pogodbe z založniki
in z avtorji so bile sklenjene in realizirane. Nastalo je 12
novih rokopisov, od katerih sta dva že izdana, ostali pa
bodo izšli v letu 2009.

7 Razvoj metodologije priprave sodobnih Pripravljen je opomnik za avtorje učnih gradiv.
učbenikov.
8 Ugotavljanje ustreznosti učbenikov za Za vse učbenike, ki so šli v proces potrditve, smo zbrali
posamezne
izobraževalne
programe, strokovna mnenja o ustreznosti za posamezne
načrtovanje novih učnih gradiv – delo s izobraževalne programe.
študijskimi skupinami.
9 Analiza potreb po novih učbenikih.

Izvedena je analiza potreb po potrjenih učbenikih.
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Uresničeni kazalniki v letu 2008
Nova kakovostna učna gradiva za udeležence 4 na novo potrjeni učbeniki, 12 rokopisov
izobraževanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju: vsaj 3 na novo potrjeni učbeniki,
10 novih rokopisov.
Katalog potrjenih učbenikov za šolsko leto Uresničeno.
2008/09
Predlog potreb po učbenikih v programih Predlog potreb po učbenikih v letu 2009 je treba
poklicnega in strokovnega izobraževanja.
uskladiti z aktivnostmi na področju učnih gradiv,
ki potekajo v okviru projektov konzorcijev šol.
Odgovorna oseba na CPI: Danuša Škapin
Imena sodelujočih institucij: Založbe (DZS, Tehniška založba Slovenije, Mohorjeva založba,
Pasadena)

2.2.2 Projekt s šolami »Skriti zaklad«
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MŠŠ: Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 5, proračunska postavka MŠŠ- 4832
Opis naloge in aktivnosti
Skozi projekte »Skriti zaklad« želimo predvsem vzpodbujati inovativne pristope šol pri prenovi
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter razvoj različnih znanj in spretnosti, ki pripomorejo k
krepitvi kompetenc učiteljev.
V zvezi z realizacijo projekta skriti zaklad je že po sprejetju LDN za leto 2008 prišlo do spremembe,
saj bo v bodoče vodenje aktivnosti prejel Pedagoški inštitut v Ljubljani. Ne glede na to poteka
spremljanje že začetih aktivnosti nemoteno.
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Sodelovanje v Programskem
svetu
Izbira projektov 2008
Skrbništvo nad izvajanjem
projekta

Realizirano v obdobju januar-december 2008
Sodelovanje na 1 programskem svetu
V letu 2008 je zaključek aktivnosti iz 2007/2008
Zbrana vsa poročila o projektih v šolskem letu 2007/2008
Izvedba končnih izplačil in realizacija konference 3. 10. 2008

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
število novih projektov: 6
6 dokončanih projektov
zaključna konferenca

iz

2007/2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar avgust 2008
Ni realizirano, ker je bil s strani MŠŠ projekt
skriti zaklad ustavljen *
in 6 projektov z zaključno konferenco
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Odgovorna oseba na CPI: Mag. Miha Lovšin
Imena sodelujočih institucij: srednje poklicne in strokovne šole, skrbniki posameznih projektov,
Zavod RS za šolstvo, Urad za razvoj šolstva, vodje področnih skupin.

2.2.3 Nacionalni Europass center
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 5, proračunska
postavka MŠŠ – 6676 (50% sredstev, 50% sredstev Evropske komisije)
Opis naloge in aktivnosti (kratek opis naloge in aktivnosti)
1. Koordinacija in promocija dokumentov Europass (dokumente upravljajo različne ustanove, NCE je
vezni člen);
− Europass življenjepisa: lajšanje dostopa, večanje poznavanja in širjenju uporabe dokumenta,
zlasti preko svetovalnih služb in agencij za zaposlovanje na nacionalni in regionalni ravni ter
priprava navodil za različne ciljne skupine;
− Europass jezikovne izkaznice: priprava predavanj/delavnic za učitelje in druge strokovne
delavce ter sodelovanje z Uradom za razvoj šolstva in RIC-om
− potrdila Europass mobilnost: uvajanje elektronske oblike dokumenta Europass mobilnost, ki
ga bo priskrbela Evropska komisija, ter ozaveščanje ustanov, ki zaprosijo za dokumente o
pomembnosti kvalitetnega zapisa učnih izkušenj;
− Europass priloge k diplomi: zbiranje informacij in podatkov v zvezi z izdajanjem prilog k
diplomi v Sloveniji ter povezovanje obstoječih prilog k diplomi s pobudo Europass;
− Europass priloge k spričevalu: koordiniranje dveh delovnih skupin(skupine za vsebinsko
pripravo prilog k spričevalu na sistemski ravni ter skupine za tehnično pripravo baze
podatkov) ter izdaja prilog k spričevalu v slovenskem in vsaj enem od tujih (evropskih)
jezikov za prenovljene programe, ki se v letu 2008 zaključujejo.
Prioriteta za leto 2008, ki je določena na evropski ravni, je sodelovanje z informacijskimi in
svetovalnimi centri;
2. Podporne dejavnosti: upravljanje spletne strani in baz podatkov, sodelovanje z ostalimi ustanovami
in obstoječimi mrežami, dejavnimi na zadevnem področju; sodelovanje v evropski mreži nacionalnih
centrov Europass.
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Informiranje
javnosti
in
socialnih partnerjev o pobudi
Europass.

Realizirane aktivnosti
januar-december 2008
Predstavitve prijaviteljem programa Leonardo da Vinci, dijakom
Biotehniškega centra Naklo, študentom Fakultete za socialno
delo, svetovalcem zaposlitve na Primorskem, brezposelnim v
zaposlitvenem kotičku ZRSZ-UD Ljubljana, članom GZS in
OZS, udeležencem Tabora mladih raziskovalcev, udeležencem
posveta o neformalnem izobraževanju, pogovor na Radiu Evropa,
predstavitve na zaposlitvenih sejmih na Ptuju, na Bledu in v
Novem mestu, delavnica na Gospodarski zbornici Dolenjske in
Bele Krajine, predstavitev pobude Europass na mariborskem
mednarodnem zaposlitvenem sejmu, sodelovanje in delavnica na
zaposlitvenem sejmu v Velenju, sodelovanje na zaposlitvenem
sejmu na Ptuju, intervju v oddaji Radia Gorenjc, sodelovanje na
zaposlitvenem sejmu Kariera 2008, predstavitev pobude Europass
na strokovnem posvetu članov Zveze društev za kadrovsko
dejavnost Slovenije,
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Izdajanje dokumentov Europass Izdajanje je potekalo v dveh fazah: najprej se je izdalo dokument
mobilnost in svetovanje.
za navodili za izpolnjevanje, nato pa se je pregledalo že izpolnjen
dokument in skupaj z morebitnimi popravki izdalo še koda
dokumenta. Izdanih je bilo 240 dokumentov.
Koordinacija priprave prilog k Priprava osnovnih dokumentov je potekala na treh ravneh : v
spričevalu na nacionalni ravni delovni skupini CPI (ki se je letos sestala štirikrat), v medresorski
ter
informiranje
in delovni skupini za tehnično podporo (ki se je sestala šestkrat) in v
usposabljanje delovnih skupin.
medresorski delovni skupini za vsebinsko pripravo (ki se je
sestala dvakrat).
Hkrati s pripravo osnovnih dokumentov pa je potekalo tudi
izdajanje že pripravljenih dokumentov - individualnih prilog k
spričevalu, ki jih pripravlja NCE v sodelovanju s posameznimi
šolami - izdano je bilo 346 individualnih dokumentov.
Raziskava o izdajanju prilog k Do 15.1.2009 so bili pridobljeni podatki treh (od štirih) univerz in
diplomi na nacionalni ravni oz. treh (od enaindvajsetih) samostojnih visokošolskih zavodov.
o poznavanju pobude Europass. Skupaj je bilo izdanih 4315 izdanih prilog.
Pospeševanje uporabe na spletu Vključitev Europass življenjepisa v Mapo učnih dosežkov, ki je
dostopnih
dokumentov nastala v okviru projekta ESS na CPI.
(življenjepisa in jezikovne
izkaznice) v koordinaciji z
relevantnimi
nacionalnimi
ustanovami
in
zasebnim
sektorjem.
Osveževanje spletnih strani na Potekalo redno vsak mesec.
nacionalni in evropski ravni.
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Število izvedenih promocijskih aktivnosti:
- 10 predavanj,
- 5 sodelovanj na zaposlitvenih sejmih.

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar -december 2008
Opravljenih:
- 19 predstavitev (lani 10),
- 7 sodelovanj na zaposlitvenih sejmih (lani 5).

Število izdanih dokumentov Europass mobilnost:
200
Število izdanih prilog k spričevalu: za vse
prenovljene programe, ki se bodo zaključili v
2008 (4 programi na 8 šolah).

Do konca decembra je bilo izdanih
240 dokumentov.
Do sedaj izdane priloge na 7 šolah za 5
izobraževalnih programov (za štiri prvič
zaključene
prenovljene
programe
avtokaroserist, frizer, grafični operater in
mehatronik operater - ter že lani zaključen
izobraževalni program avtoserviser), skupno 346
prilog k spričevalu. Ker nekatere 5 od 8 šol
zaključuje več programov hkrati, je bilo potrebno
za 8 šol pripraviti 14 kompletov prilog, izdajanje
pa je potekalo v dveh semestrih (prvi junija, drugi
septembra).
Priprava spletne aplikacije za izpolnjevanje Delo medresorske tehnične skupine za pripravo
prilog k spričevalu.
spletne aplikacije je potekalo od imenovanja
februarja 2008, do sedaj se je sestala šestkrat in
definirala vire, iz katerih se bodo črpali podatki
za priloge k spričevalu..
Uvedba elektronske oblike dokumenta Europass Evropska Komisija je pripravila delovno
mobilnost.
aplikacijo, vendar le-ta še ni dostopna za uporabo
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na nacionalni ravni.
Aplikacija še ne deluje
najugodnejšega ponudnika.
Manjša raziskava o poznavanju pobude Opravljena.
Europass- natančneje o izdaji dokumentov
Priloga k diplomi.

zaradi

iskanja

Vzdrževana spletna stran.

Redno vzdrževanje posameznih rubrik.

Zaključno poročilo o vsebinskem delu in finančni
porabi.

Zaključno poročilo za Evropsko komisijo je v
pripravi in bo posredovano na podlagi poziva.
Zaključno poročilo za MŠŠ je pripravljeno.

Odgovorna oseba na CPI: Špela Pogačnik Nose, od decembra 2008 Valter Urh
Imena sodelujočih institucij: Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
Ministrstvo za Šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Zavod za Šolstvo, Andragoški center Slovenije, Center za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja, predstavniki šolskih centrov, Univerza v Mariboru,
Univerza v Kopru.

2.2.4 Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in
strokovnega izobraževanja
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MŠŠ: Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 5, proračunska postavka MŠŠ- 4019
Opis naloge in aktivnosti (kratek opis naloge in aktivnosti)
Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja je povezano z informiranjem in svetovanjem v
procesu vseživljenjskega učenja in je transverzalna vsebina, ki je prepoznavna kot predpogoj, da bo
vseživljenjsko učenje postalo realnost. Predstave o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o
poklicih samih, so pri mnogih osnovnošolcih, njihovih starših in širši javnosti velikokrat pomanjkljive.
Premalo je poznano, da sodoben in zanimiv učni proces v poklicnih in strokovnih šolah zagotavlja
dijakom kakovostno strokovno znanje in praktično izpopolnjevanje, ki po končanem šolanju, v
mnogih primerih omogoča takojšnjo zaposlitev. Po drugi strani je pomembno dejstvo, da
poklicno/strokovno izobraževanje omogoča dijakom tudi nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah.
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
pripraviti načrt promocije Poklicev in
poklicnega/strokovnega izobraževanja za leto
2008 (v nadaljevanju Promocija 2008)
razdeliti naloge povezane s Promocijo 2008
med člane Programskega sveta za promocijo
poklicev
spremljati vse novosti in spremembe na
področju
poklicnega/strokovnega
izobraževanja in jih v dogovoru s
Programskim svetom za promocijo poklicev
ažurirati v vseh gradivih in ostalih
promocijskih materialih
izdelati publikacijo »Poklicni Kažipot«

Realizirano v obdobju januar-december 2008
Načrt promocije poklicev, poklicnega/strokovnega
izobraževanja
Oblikovanje strokovnega tima za implementacijo
načrta
Da

Da
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objaviti podatke in informacije v zvezi s Da
promocijo poklicev na spletni strani CPI
dokončno izdelati enotno grafično podobo za
promocijo poklicev in pripraviti promocijska Izdelavo 2 tipov promocijskih gradiv in njihovo
gradiva
promoviranje: beležka Moja izbira, zloženka za
gostinstvo in turizem
spremljati aktivnosti za promocijo poklicev
Sodelovali na mednarodni konferenci o sodelovanju
med starši šolo in učenci v okviru projekta European
Intervisitation Programme
Sodelovanje
na
Festivalu
ustvarjalnosti
in
inovativnosti pri učenju
Izvedbo promocijskih aktivnosti konzorcijem šol.
evidentirati številne obstoječe aktivnosti in Da. Objavljeno na spletni strani : mojaizbira.si
smiselno povezali izvajalce in izkušnje
dobrih praks
opravljati strokovno tajništvo Programskega Izvedli 2 seji sveta za promocijo poklicev
sveta za promocijo poklicev
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
Vrsta promocijskih gradiv (2)
1 zloženka gostinstvo in turizem
1 Beležka
število promocijskih aktivnosti (30 po šolah ali 10 promocijskih aktivnosti po regijah
10 po regijah)
število sodelujočih šol v promocijskih aktivnostih Vse šole povezane konzorcij MUNUS,
(30)
UNISVET, konzorcij Biotehniških šol
Izdelan načrt promocije poklicev in poklicnega/ Izdelan načrt promocije poklicev
strokovnega izobraževanja za leto 2008 (1 načrt)
Izdelana publikacija »Poklicni kažipot« (1 Izdelan »Poklicni kažipot«
publikacija)
Objavljene informacije o promociji na spletni Na spletni strani CPI so objavljene informacije o
strani CPI (1 stran)
Euroskills in promociji poklicev
Zaključno poročilo promocija 2007
Izdelano poročilo
Število sej sveta za promocijo poklicev (2)
2
Projekt EUROSKILLS
Dosedanje izvedene aktivnosti
− Izvedli registracijo Slovenije v Evropsko združenje za promocijo poklicnih spretnosti
− Izvedli pred-prijavo udeležencev na tekmovanju EUROSKILLS 2008
− Udeležba na dveh pripravljalnih sestankih za tekmovanje EURSOKILLS 2008
− Izvedba srečanja s slovenskimi tekmovalci na EUROSKILLS 2008
− Udeležbo Slovenije na dogodku EUROSKILLS
− Povabilo predstavnikov Slovenije na tekmovanje
Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI: mag. Miha Lovšin
Imena sodelujočih oseb oziroma institucij: Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, srednje
poklicne in strokovne šole ter ostali institucije in zunanji sodelavci
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2.3Razvoj in spremljanje kakovosti v neformalnem
izobraževanju-redne naloge
2.3.1 Zagotavljanje kakovosti v neformalnem
izobraževanju
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1,
proračunska postavka MDDSZ-5511
Opis naloge in aktivnosti:
V Sloveniji na državnem nivoju zaenkrat ni instrumenta za zagotavljanje kakovosti v neformalnem
izobraževanju. Vse večjo vlogo dobiva pridobivanje profesionalne poklicne kvalifikacije po sistemu
NPK, kjer pa sistem kakovosti prav tako še ni vzpostavljen. V tem smislu se zdi vzpostavitev
instrumenta za zagotavljanje kakovosti še toliko bolj smiselna.
Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Pregled že pripravljenega instrumenta za
ugotavljanje kvalitete v neformalnem
izobraževanju in odprava morebitnih
neskladij povezanih s specifiko Slovenije
Oblikovanje
sistemskih
podlag
in
instrumentarija za zagotavljanje kakovosti
v neformalnem izobraževanju
Oblikovanje
vzorca
instrumentarija

in

testiranje

Evalvacija instrumentarija
Oblikovanje končne verzije instrumentarija
skladno z rezultati evalvacije

Realizirano v obdobju
Opombe
Januar-december 2008
Izdelan
pregled
različnih
projektov za zagotavljanje
kakovosti v formalnem in
neformalnem izobraževanju
Pregledani instrumentariji, ki
se uporabljajo trenutno.
Izdelan
osnutek
glavnih
elementov
zagotavljanja
kakovosti
v
procesu
certificiranja NPK.
Izdelan
vprašalnik
za
spremljanje
procesa
dela
izvajalcev,
inštitucij,
ki
izvajajo usposabljanja, članov
komisij ter svetovalcev.
Vprašalnik je bil testiran v
različnih državah (SI, VB,
NO, IT, LT, PT)
Delna mnenja na vprašalnik
smo pridobili in se vnašajo v
osnutek vprašalnika.
V pripravi.

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar - december 2008
Razvite sistemske podlage in instrumetarij za zagotavljanje Izdelani posamezni elementi
kakovosti v neformalnem izobraževanju (1)
sistemskih
podlag
in
instrumentarija.(0,5)
Evalvacija testiranega instrumentarija za zagotavljanje kakovosti Še ni realizirano (0)
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v neformalnem izobraževanju na izbranem vzorcu (1)
Odgovorna oseba na CPI za izvedbo naloge:
Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Svetovalci oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Vodja uveljavljanja in spodbujanja poklicnega izobraževanja
Sodelujoče osebe oziroma institucije: Inštitucije, ki izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, TŠC Nova Gorica, Urad za razvoj šolstva, MDDSZ, RIC

2.3.2 Spremljanje procesa preverjanja in potrjevanja NPK
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1,
proračunska postavka MDDSZ-5511
Opis naloge in aktivnosti:
Naloga obsega oblikovanje modela spremljanja preverjanja in potrjevanja NPK pri izvajalcih
preverjanja in potrjevanja NPK. Temeljni namen je sistematično pridobivati in analizirati kvalitativne
in kvantitativne o ustreznosti posameznih elementov poklicnega standarda in kataloga usposobljenost
svetovalcev in članov komisij v postopkih preverjanja in potrjevanja ter učinkovitost samega
postopka.
Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Opombe
Januar-december 2008
Pregled
rezultatov
spremljave Opravljeno
certifikatnega sistema
Brošura izdana.
Razvoj modela in strategije spremljave Opravljeni
razgovori
z
NPK
drugimi
inštitucijami
o
sodelovanju in izmenjavi
podatkov, ki se že zbirajo v
različnih bazah.
Izdelan
osnutek
glavnih
elementov
spremljave
certificiranja NPK
Oblikovanje inštrumentarija za izvedbo Izdelana baza izvajalcev.
Potreben dogovor med
spremljave
in
oblikovanje
vzorca
pristojnimi
spremljave
inštitucijami
o
izpeljavi spremljave.
Izvedba spremljave
Potreben
dogovor
med
pristojnimi inštitucijami o
izpeljavi spremljave.
Priprava poročila o spremljavi, predlog Poročilo je pripravljeno kot Potreben dogovor med
sprememb poklicnega standarda in/ali predlog sprememb poklicnega pristojnimi
kataloga ter programov za svetovalce in standarda in kataloga za inštitucijami
o
člane komisij
certificiranje.
izpeljavi spremljave.
Priprava skupnega poročila in predlogov za Potreben
dogovor
med
implementacijo
modela,
dopolnitve, pristojnimi inštitucijami o
popravki modela in strategije
izpeljavi spremljave.
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
1 model in strategija spremljave
1 poročilo o spremljavi in predlog sprememb

1 končno poročilo in predlog implementacije

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar - december 2008
Delno realizirano (0,75)
1 Poročilo je pripravljeno kot
predlog sprememb poklicnega
standarda
in
kataloga
za
certificiranje.
1 Poročilo je pripravljeno kot
predlog sprememb poklicnega
standarda
in
kataloga
za
certificiranje.

Odgovorna oseba na CPI za izvedbo naloge:
Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Svetovalci oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Sodelujoče osebe oziroma institucije: MDDSZ, RIC, ACS, inštitucije, ki izvajajo postopke
preverjanja in potrjevanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij

2.3.3 Promocija certifikatnega sistema
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1,
proračunska postavka MDDSZ-5511
Opis naloge in aktivnosti:
Namen naloge je prispevati k boljši prepoznavnosti certifikatnega sistema v državi med delodajalci in
med potencialnimi uporabniki
Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Opombe
Januar- december 2008
Pregled do sedaj izvedenih promocijskih Analiza pripravljena
aktivnosti in inštitucij, ki so izvajale te
aktivnosti
Povezava inštitucij, ki delujejo na področju Pripravljen nabor institucij za Ob
imenovanju
certificiranja v interesno mrežo in interesno mrežo
Programskega sveta za
vzpostavitev alternativnih mehanizmov
promocijo
promocije
certifikatnega sistema
se bomo dogovorili o
vzpostavitvi interesne
mreže.
Razvoj strategije promocijskih aktivnosti z Pripravljen osnutek strategije
vključitvijo različnih partnerjev in nosilcev promocijskih aktivnosti
različnih aktivnosti v sistemu certificiranja
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar – december 2008
Razvita strategija promocijskih aktivnosti z vključitvijo različnih Pripravljen osnutek strategije
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partnerjev in nosilcev različnih aktivnosti v sistemu certificiranja

promocijskih
aktivnosti
za
obravnavo na Programskem svetu
za
promocijo
certifikatnega
sistema.

Odgovorna oseba na zavodu za izvedbo naloge ter:
Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Svetovalci oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Sodelujoče osebe oziroma institucije: Inštitucije, ki izvajajo postopke preverjanja in potrjevanja
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, MDDSZ, RIC, ACS, Šolski centri

2.3.4 Priznavanje neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica
Projekti v letu 2008: Projekti MDDSZ, proračunska postavka MDDSZ-5511
Opis naloge in aktivnosti:
Temeljni namen je vzpostaviti metodološki koncept spremljanja postopkov preverjanja in potrjevanja
ter sistemskih dokumentov, ustreznost kataloga za NPK ter sistematično spremljanje dela svetovalcev
v postopkih preverjanja in potrjevanja.
Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Januar-december 2008
Razvoj metodološkega koncepta za stalno Izdelana baza za spremljavo
spremljanje certifikatnega sistema
podeljenih certifikatov po
različnih
indikatorjih
na
podlagi podatkov RIC-a.
Baza usklajena s klasifikacijo
KLASIUS
Izdelana baza izvajalcev po
strokovnih področjih.

Opombe
Metodološki koncept
potrebuje uskladitev
mnenj med pristojnimi
inštitucijami
o
izvajanju spremljave v
certifikatnem sistemu
Potrebno
poiskati
zunanjega evalvatorja
za izdelavo racionalne
evalvacije sistemskih
dokumentov

Razvoj pripomočka za spremljavo dela Izdelan osnutek
svetovalcev v postopku preverjanja in
potrjevanja
Priprava posodobljene zbirne mape Izdelan
(portfolijo)
posodobljenega
portfolija

osnutek Preveriti je potrebno
osebnega koliko
vsebin
portfolija predpisati,
glede na možnosti
oblikovanja portfolija
pri različnih NPK-jih
Priprava
elektronske
podpore
delu Spletna stran je postavljena,
Potrebno bo urediti
svetovalcev in članov komisije za e-portfolijo testiran.
bodoče vzdrževanje
preverjanje in potrjevanje NPK
spletne
strani
in
vsebin na njej.
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
metodološki
koncept
preverjanja in potrjevanja

spremljanja

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar – december 2008
postopkov Izdelane so potrebne baze za spremljavo, ter
priporočila za spremembe v Katalogu za
NPK.

pripomoček za spremljavo dela svetovalcev v postopku Izdelan osnutek
preverjanja in potrjevanja
posodobljena zbirna mapa (portfolijo)
Izdelan osnutek, ki se še preverja med
izvajalci različnih NPK-jev
elektronska podpora delu svetovalcev in članov Da
komisije za preverjanje in potrjevanje NPK
Odgovorna oseba za izvedbo naloge
Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Svetovalci oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
Sodelujočih oseb oziroma institucij: RIC, ACS

2.3.5 Priznavanje neformalnega in informalnega učenja –
projekt OECD
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI in MDDSZ: Finančni načrt CPI 2008, preglednica
Projekti v letu 2008: Projekti MDDSZ, proračunska postavka MDDSZ-1402
Opis naloge in aktivnosti:
Namen naloge je pridobiti informacije o primerljivosti med sistemi, ki so jih razvile posamezne
države, razviti mreže za uspešnejše delovanje sistema v državi in med državami ter razviti uporabne
modele priznavanja neformalnega in informalnega učenja za čim širši krog uporabnikov. V letu 2008
želimo s promocijskimi aktivnostmi predstaviti ugotovitve strokovne skupine OECD in naših
strokovnjakov ter tako prispevali k boljši prepoznavnosti sistema priznavanja neformalnega in
priložnostnega učenja.
Načrtovane in realizirane aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Januar- december 2008
Predstavitev članom Področnih odborov Ne
za poklicne standarde

Opombe

Organizacija regijskih posvetov

Dogovor je bil, da se
predstavi novim članom
Področnih odborov za
poklicne standarde, ki pa
no bili imenovani šele
decembra 2008.
*

02.07.2008 Posvet v Velenju
03.09.2008
Posvet
v
Mariboru
25.11.2008 Posvet v Novem
mestu
04.12.2008 Posvet na Bledu –
področje
gostinstva
in
turizma
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Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Predstavitev strokovnim sodelavcem CPI

Realizirano v obdobju
Januar- december 2008
05.05.2008

Opombe

* Evalvacija prvih treh posvetov je pokazala, da je bolj smiselno organizirati posvete za različne
sektorje. Zato smo se odločili za organizacijo posveta na področju gostinstva in turizma. Udeležba je
bila zelo slaba s strani delodajalcev, za katere so bili posveti v prvi vrsti organizirani. Zato smo se
odločili, da v letu 2008 prekinemo s posveti ter izpeljemo promocijo v letu 2009 v skladu s strategijo
promocijskih aktivnosti za certifikatni sistem in dogovorom na Programskem svetu za promocijo
certifikatnega sistema.
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar – december 2008
Organizacija posvetov v 5 regijah
3 posveti v regijah
1 posvet na področju gostinstva in turizma
Predstavitev članom Področnih odborov za poklicne Ne
standarde
Odgovorna oseba za izvedbo naloge
Urška Marentič, vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije
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3. PRENOS ZNANJA
3.1Prenos znanja – redne naloge
3.1.1 Izobraževanje in usposabljanje za uvajanje novih
izobraževalnih programov
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ-6872, redna dejavnost CPI
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Dopolnitev
konceptualnih
podlag
za
usposabljanje
učiteljev za uvajanje novih
programov
Priprava novih programov
izobraževanja in usposabljanja

Realizirane aktivnosti v obdobju
Januar- december 2008
Izdelan model usposabljanja učiteljev za šole, ki bodo v šol. letu
2008/09 začele izvajati nove programe

Pripravljeni novi programi:
Minimalni standardi znanja
Načrt ocenjevanja znanja
Usposabljanje multiplikatorjev za področje ekonomije
Izvajanje
programov Izvedenih je bilo 74 programov usposabljanja PUZ-ov za
izobraževanja in usposabljanja
uvajanje novih izobraževalnih programov: Anica Justinek 6, Dare
Hribar 13, jelka Drobne 12, Marija Šibanc 15,Metod Češarek 10,
Tatjana Patafta 13 in Saša Grašič 5
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Število izpeljanih programov 20
Število udeležencev v programih 400

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
74 usposabljanj
1580 udeležencev

Odgovorna oseba na CPI: Davorin Majkus
Imena sodelujočih institucij: Konzorciji srednjih šol, Zavod RS za šolstvo, srednje šole

3.1.2 Vodenje mreže TTnet Slovenija
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ-6872, redna dejavnost CPI
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Realizirano v obdobju januar- december 2008
Vzdrževanje spletne strani TTnet Slovenija
Ažurirana spletna stran
Izvajanje
strokovne
in
tehnično- IKT podpora
administrativne
podpore
za
izvedbo
aktivnosti
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Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar -december 2008
Ažurirana spletna stran TTnet Slovenija z Ažurirana spletna stran
aktualnimi informacijami
NI NAČRTOVANO , IZPELJANO

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
Izpolnitev vprašalnika projekta »Mreža za Distribuiranih, zbranih in izpolnjenih
podporo učiteljev praktičnega pouka in vprašalnikov
izobraževalcev v podjetjih« (Institut Technik und Udeležba
Bildung, Univerza v Brenmu)
Mednarodna delavnica Mentorstvo v poklicnem Udeležba koordinatorja TTNet-a
izobraževanju v Solunu, Grčija
Posredovani podatki o mentorstvu v Sloveniji in
diseminacja rezultatov delavnice

18

Odgovorna oseba na CPI: Davorin Majkus
Imena sodelujočih institucij: Člani TTnet Slovenija
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3.2Prenos znanja – projektne naloge, ki niso tržna
dejavnost
3.2.1 Študijske skupine
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008,
preglednica 1, proračunska postavka MŠŠ- 6872 in proračunska postavka MŠŠ- 6676, Dejavnost
srednjega šolstva.
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Realizirano v obdobju januar-december 2008
Naloge vezane na obvezni del, ki je skladen z
− Teoretična izhodišča za izdelavo PIK-ov
razvojnimi
za poklicno maturo v novih programih
prioritetami
poklicnega
in
strokovnega
srednjega strokovnega izobraževanja na
izobraževanja in se
področju
zdravstva,
farmacije
in
izvajajo preko izobraževanje v ŠS:
kozmetike -2x
izobraževanje in delavnice na temo Novi pristopi
− Sestavljanje pisnih pol poklicne mature
k sistemu
za 2. IE POLJEDELSTVO
ocenjevanja in vrednotenja znanja za strokovne
− Novosti v zaščiti vinske trte in
module za
zmanjševanje sušnega stresa
vsa strokovna področja
− Predstavitev stare kmetijske mehanizacije
aktualne novosti na področju stroke (za vsako
− Obrezovanje parkljev pri govedu
strokovno
− Digitalna fotografija v stroki -3x
področje posebej)
− Varnost in zdravje pri delu v zdravstveni
negi in v zdravstvu, Varnostna kultura
− Informatika v zdravstvu in v zdravstveni
negi - 2x
− Nalezljive
bolezni
v
Sloveniji,
Obvladovanje in preprečevanje okužb
− Novosti v prvi pomoči in v nujni
medicinski pomoči
− Izguba hranilnih snovi med prebavnimi in
presnovnimi procesi, Zdrava prehrana –
delavnica-2x
− Poškodbe kolen, Bolečine v kolenskem
sklepu-2x
− Delo na področju socialnega varstva-3x
− Projektno delo
− Nove tehnologije, trženje, produkti in
trajnostni razvoj v nekaterih družbah
lendavskega konca
− Portfolio, pripomoček strokovne evidence
za dijaka in učitelja
− S socialnimi igrami do socialnih veščin
− Poslovno komuniciranje in vedenje
− Slovensko podjetništvo v luči Globalnega
podjetniškega monitorja,
− Tovarna podjemov Maribor,
− Plačilni promet SEPA IN Probanka
Maribor
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Obračun davka na dodano vrednost in
davka iz dohodka pravnih oseb
Nakup in prodaja delnic, obračun
proizvodnje in druge novosti na področju
računovodstva
Kozmetična sredstva za nego in ličenje
Predstavitev dobre prakse pri predmetu
Projektno delo
Kako znanje prenesti v prakso, 1. in 2. del
Dimenzioniranje
konstrukcij
po
Evrokodih
s
primeri
na
armiranobetonskih konstrukcijah
Gradbena mehanika, novi predpisi za
konstrukcije
Dimenzioniranje
konstrukcij
po
Evrokodih – detajliranje betonskih
elementov in armature
Kulinarična uporabnost rib, polžev, školjk
in glavonožcev
Senzorične analize 1 in 2 (dvodnevni
seminar)
Ekonomična poraba nabavljenih surovin
v prehranskih obratih
Funkcionalno izobraževanje z učnimi
delavnicami » Zdrava prehrana-medicina
prihodnosti«
Tehnologija CTP in tiskarski stroj
Comori
Integracija vsebin mehanike v strokovnih
modulih
Novi materiali
Materiali v elektrotehniki-3x
Tehnična predstavitev Audi R8, A5, A4,
VW Tiguan, avtomatski parkirni sistem
VW
Osebna zaščitna sredstva pri uporabi
vodnih premazov, odprava napak po
lakiranju, poliranje premazov
Predstavitev novih materialov v ličarski
stroki in raba (Helios); prikaz nanosa
novih materialov
Ocenjevanje pri projektnem delu in
učbenik
Nabava in prodaja blaga v skladišču
Nosečnost, porod, dedne bolezni (2x)
Zdravstvena nega v poporodnem obdobju
Aktivne metode dela; Kako napisati
učbenik
Kako dosegati cilje strokovnega modula
Kurikulum oddelka v vrtcu
Priprava svečanega jedilnika (iz obiska
angleške kraljice)
Priprava svečane pogostitve (organizacija
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Naloge vezane na razvojne prioritete strokovnega
in
poklicnega izobraževanja:
Priprava minimalnih standardov za opremljanje
šol z učno
tehnologijo in priprava predlogov projektov
opremljanja
Tekmovanja strokovnih šol s področja stroke
Prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pogostitve, pogrinjki in postrežba ob
obisku angleške kraljice)
Oljčno olje
Trendi turističnega razvoja in odziv na
aktualno družbeno-ekonomsko situacijo
(2x)
Uporaba Photoshopa pri oblikovanju
Kamera in TV studio
Organizacija in informacijska podpora
notranje skladiščne logistike
Uporaba diagnostike v merilni tehniki
Kvalitetno
načrtovanje
strokovnih
modulov in smernice za pripravo na
poklicno maturo 2010
Modeliranje, priprava dokumentacije in
CAM programiranje v ProE (dvodnevni
seminar)
Konjereja
Spremljanje kakovosti mleka, mlečnih
izdelkov, žit in mlevskih izdelkov (3x)
Senzorično ocenjevanje mleka in mlečnih
izdelkov
Predstavitev nalog za strukturirano
klinično opravilo z delavnico
Pridelava sadnega žganja z destilacijsko
napravo s kolono
Izdelovanje lecta
Tiskarske tehnike
Uporaba informacijsko komunikacijske
tehnologije (IKT) pri pouku kemije
Opremljanje šolskega TV studia
Izdelava nakita iz stekla
Senzorične analize vina
priprava minimalnih standardov opreme
priprava minimalnih standardov znanj
priprava predmetnih izpitnih katalogov za
2. in 4. predmet poklicne mature
analiza opravljene poklicne mature v letu
2007
smernice za izpeljavo poklicne mature v
letu 2008
priprava izpitnih vprašanj za poklicno
maturo
Izdelava dodatnih strukturiranih nalog
Priprava kompletov izpitnih pol za 2.
predmet poklicne mature 2008
Oblikovanje
izpitnih
vprašanj
za
zaključni izpit
Priprava na izvedbo zaključnih izpitov
prenova nižjega poklicnega izobraževanja
Dopolnitev in posodobitev učnih priprav
za 4. modul prenovljenega programa
(medpredmetno
načrtovanje,
načrt
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−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

ocenjevanja)
Priprava priporočil za izvedbo programa
Okoljevarstveni tehnik
priprava srečanja prometnih šol
sestava nalog za šolsko in državno
tekmovanje iz poslovne matematike
32. državno tekmovanje v tehniki prodaje
Organizacija šolskih tekmovanj iz znanja
ekonomije,
1.–7.
februar
2008:
oblikovanje tem in vsebine nalog,
potrditev meril za priznanja, določitev
terminov
Sodelovanje pri izvedbi 7. državnega
tekmovanja iz znanja ekonomije,
Radovljica, 27. 3. 2008: sodelovanje s
krovnim organizatorjem – Zvezo
ekonomistov
Slovenije,
pregled
pravilnika o tekmovanju, imenovanje
tekmovalnih komisij, organizacijskega
odbora
in
sestavljavcev
nalog,
sestavljanje nalog, dopolnitev baze nalog
za državno tekmovanje, pregled zasnove
tekmovanja, predlogi za spremembe in
izboljšave, analiza tekmovanja
Sodelovanje na 12. državnem tekmovanju
»Mladi podjetniki«
Izvedba 10. državnega tekmovanja iz
znanja računovodstva v Novi Gorici
Državno tekmovanje v hitrostnem
prepisovanju besedil
Priprava tekmovanja za gradbeno
mehaniko
Organizacija mednarodnega gozdarskega
tekmovanja Alpe Adria
Učna gradiva
Ocenjevanje tematskih sklopov
Določitev tem in komisij za tekmovanje
iz računovodstva
Potrditev
popravkov pravilnika
o
tekmovanju iz računovodstva
Analiza potreb po učbenikih za področje
kozmetike
Izvajanje
strokovnih
modulovpovezovanje
strokovne
teorije
in
praktičnega pouka (izkušnje dobre
prakse) (2x)
PUD v Hiši kulinarike Jezeršek (2x)
Analiza tekmovanja dijakov iz kuharstva
na GTZ
Analiza tekmovanja dijakov iz strežbe na
GTZ
Priprava na tekmovanje na GTZ
(usklajevanje pravilnika za kuharstvo in

47

−
−
−
−
−
−

za strežbo)
Usklajevanje mnenj o vsebini poklicne
mature ter dogovori o usklajevanju
poteka priprav na poklicno maturo
Izmenjava mnenj, načinov dela in
izkušenj v prenovljenih programih
Priprava srečanja prometnih šol
Minimalni
standardi
opreme
za
energetske module
Predstavitev programov Shopturn in
Shopmill
Predstavitev kriterijev za ocenjevanje
tekmovalnih sladic

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v letu 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar-december 2008
159 srečanj ŠS po posameznih področjih

194 srečanj ŠS po posameznih področjih
97 izvedenih delavnic
posameznih ŠS

in

seminarjev

po

95 izvedenih delavnic
posameznih ŠS

in

seminarjev

po

40 srečanj na temo prenova poklicnega in
strokovnega izobraževanja

59 srečanj na temo prenova poklicnega in
strokovnega izobraževanja

97 oddanih poročil o delu ŠS za leto 2007/2008

97 oddanih poročil o delu ŠS za leto 2007/2008

Odgovorna oseba na CPI: dr. Alenka Turičnik, za posamezna področja vodje področnih skupin
Imena sodelujočih institucij: MŠŠ, strokovne šole, socialni partnerji, delodajalci, strokovna
združenja, posamični eksperti za strokovna področja

3.2.2 Izobraževanje in usposabljanje skozi Katalog
Ministrstva za Šolstvo in šport
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ-6872, redna dejavnost CPI
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Izvajanje
programov
izobraževanja in usposabljanja
iz Kataloga za šol. leto 2007/8
Priprava novih programov
izobraževanja in usposabljanja
in prijava na razpis MŠŠ
Izvajanje
programov

Realizirano v obdobju, januar-december 2008
Izpeljanih 4programov
Sprejetih 10 programov za Katalog 2008/09
Izpeljanih 3 programi.
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izobraževanja in usposabljanja
iz Kataloga za šol. leto 2008/9
Izvajanje strokovne in tehnično- Napisana potrdila udeležencem in predavateljem, obračunana
administrativne podpore za kotizacija
izvedbo aktivnosti
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Število izpeljanih programov 45
Število udeležencev v programih 700

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar avgust 2008
7*
152 *

* Manjša realizacija zaradi izobraževanja za uvajanje novih izobraževalnih programov preko projekta
ESS-stara perspektiva.
Odgovorna oseba na CPI: Davorin Majkus
Imena sodelujočih institucij: Programski svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
predstavniki Centrale učnih podjetij

3.2.3 Organizacija Peer Learning-a v Sloveniji
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: :Finančni načrt CPI 2008, preglednica 1, proračunska
postavka MŠŠ-7167, mednarodno sodelovanje
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu Realizirano v obdobju
2008
januar- december 2008
priprava
konkretnega
programom

koncepta
vabila

in Program smo pripravili v sodelovanju s pripravljalno skupino pri
s Evropski komisiji; vabila s programom so bila odposlana v
mesecu juniju 2008 s strani Evropske komisije.
V ta namen 2 sestanka s pripravljalno skupino v Bruslju, in sicer
17.4.2008 ter 24.6.2008 ter sestanki s pripravljalno skupino v
Sloveniji
Priprava nacionalnega poročila
na temo “VET teachers as realizirano v mesecu juniju.
change agents towards the Vse sodelujoče države so pripravile nacionalna poročila. Sinteza
autonomy of schools”
poročil je služila kot eno izmed gradiv PLA srečanja in kot
.
izhodišče delavnic in diskusij na srečanju
Ostale naloge v zvezi z
organizacijo PLA
sprejeti dogovori s sodelujočimi predavatelji in z inštitucijami,
kjer bomo gostovali
sprejeti dogovori s hotelom
delno pripravljena gradiva za srečanje
Zasnova in izvedba nacionalne Zasnova koncepta raziskave, priprava vprašalnika, izvedba
raziskave na temo Avtonomija anketiranja, analiza rezultatov anketiranja in priprava poročila
poklicnih in strokovnih šol
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Izvedba Peer Learninga
Sloveniji
Priprava zaključkov

v Izveden Peer Learning 20-22. oktobra 2008 na Bledu
Zaključno poročilo izdelano in objavljeno na spletni strani CPI.

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar - december 2008

Organizacija in izvedba Peer Learninga v
Sloveniji

Izveden Peer Learning 20-22. oktobra 2008 na
Bledu

Oblikovanje končnega poročila

Zaključki so bili oblikovani in objavljeni na
spletni strani CPI.

Odgovorna oseba na CPI: Saša Grašič
Imena sodelujočih institucij: Evropska komisija, MŠŠ, zunanji sodelavci: Ddr. Barica Marentič
Požarnik, predstavniki šolskih centrov v Sloveniji

3.2.4 Udeležba v grozdih
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, proračunska postavka MŠŠ6870-Evalvacija in nacionalni kurikul.
Opis naloge in aktivnosti
Center sodeluje v dveh grozdih in sicer:
a.) Priznavanje učnih dosežkov. Delo grozda se osredotoča na dve glavni prioritetni področji:
− Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in priprava priporočil za vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja.
− Razvoj nacionalnih ogrodij kvalifikacij.
b.) Grozd učitelji in izobraževalci, podskupina za učitelje in izobraževalce v poklicnem izobraževanju.
Delo grozda je usmerjeno predvsem v nove razvojne procese na področju izobraževanja učiteljev.
Sodelovanje v grozdu o priznavanju učnih izidov
1. Udeležba na 5. sestanku grozda za priznavanje učnih izidov, ki je bil 6. in 7. maja v Bruslju.
Glavna tema grozda je bilo delo na priporočilih za validacijo neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja. Napisano je poročilo.
2. 11. do 13. junij 2008 udeležba na akciji vzajemnega učenja v okviru »grozda za priznavanje
znanja« v Krakovu, ki ga je organiziralo poljsko ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z
Evropsko komisijo. Naslov srečanja je bil »Razvoj nacionalnih ogrodij kvalifikacij«. Delo je
potekalo v obliki plenarnih predavanj in dela v delavnicah. Srečanje je imelo tri nosilne teme:
− Oblikovanje nacionalnih ogrodij – obstaja tipičen scenarij?
− Povezovanje poklicnega izobraževanja in visokega šolstva
− NOK in trg dela – primer migrantov.
Pripravljeno je poročilo.
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Januar-avgust 2008

V pripravi do konca leta 2008
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Udeležba na dveh delovnih sestankih
za priznavanje učnih dosežkov v
Bruslju
Dve akciji vzajemnega učenja na
področju priznavanju učnih dosežkov

Udeležba
na
enem
sestanku 6. in 7. maja
2008 v Bruslju
Udeležba na eni akciji
vzajemnega učenja v
Krakovu, 11. in 13.
junija 2008
Udeležba na sestankih za grozda Udeležba: 31.1. in 17.4.
»Učitelji in izobraževalci«
2008
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Udeležba na sestankih
Udeležba v načrtovanih akcijah vzajemnega
učenja

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar avgust 2008
realizirano
realizirano

Odgovorna oseba za izvedbo naloge na CPI:
a.) Priznavanje učnih dosežkov: mag. Slava pevec Grm
b.) Grozd učitelji in izobraževalci, podskupina za učitelje in izobraževalce v poklicnem izobraževanju:
Metka Zevnik
Imena sodelujočih oseb oziroma institucij: Evropska komisija, države članice v grozdih

3.2.5 Sodelovanje v mreži Enqua-VET
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, proračunska postavka MŠŠ6872-Redna dejavnost CPI
Proračunska postavka MŠŠ-7169-Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje
Opis naloge in aktivnosti
1. V letu 2008 so bile izpeljane naslednje aktivnosti:
1. Pripravljen načrt sodelovanja v tematskih skupinah in akcijah vzajemnega učenja na naslednjih
področjih:
Področje 1: Uporabnost referenčnega okvirja za zagotavljanje kakovosti in navodila za izvajanje
samoevalvacije na nivoju sistema in nivoju šol;
Področje 2: Zagotavljanje kakovosti praktičnega izobraževanja v delovnem procesu in vloga socialnih
partnerjev pri zagotavljanju kakovosti;
Področje 3: Zagotavljanje kakovosti ocenjevanja dijakov;
Področje 4: Narediti poklicno izobraževanje bolj privlačno (financiranje na podlagi učinkov, povezave
z visokim šolstvom, prenosljivost;
Področje 5: Zagotavljanje kakovosti priznavanja predhodno pridobljenega znanja;
Področje 6: Kazalniki kakovosti;
Področje 8: Vodenje šole in celovit sistem kakovosti.
2. Sestanek nacionalne skupine za kakovost 4. 4. 2008, na katerem je bil potrjen predlog za
ustanovitev državnega središča za kakovost na Centru RS za poklicno izobraževanje.
3. Udeležba na sestanku državnih središč za kakovost v Solunu 5. in 6. junija.
4. Udeležba na akciji vzajemnega učenja na temo Narediti poklicno izobraževanje bolj privlačno
na Malti 18. 6. 2008.
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5. Nominacije za udeležbo na akciji vzajemnega učenja na temo kakovosti praktičnega
usposabljanja na delovnem mestu, ki bo 30. 9. 2008 na Danskem in na temo socialnih
partnerjev in kakovosti, ki novembra v Berlinu.
6. Spletna stran za državno središče za kakovost je v osnutku pripravljena.
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar - avgust 2008

Program sodelovanja v mreži Enqua VET

Program je bil pripravljen in predstavljen na
nacionalni skupini za kakovost;
Udeležba na 2 sestankih generalne skupščine
mreže: 6. in 7. marec 2008, Dublin ter 6. in 7. 11.
2008 v Budimpešti
Udeležba na sestanku nacionalnih središč za
kakovost v Solunu 4. in 5. 6. 2008
18.6. 2008: naredi poklicno izobraževanje bolj
privlačno

Sodelovanje v 2 akcijah vzajemnega učenja

7.-9.10. 2008 Evropski socialni partnerji in razvoj
kakovosti v poklicnem izobraževanju
Udeležba na konferenci praktično izobraževanje
v Wiesbadnu, 11.-12.12
Sodelovanje v 1 tematski skupini
Vzpostavitev državnega središča za kakovost
2 Sestanka nacionalne skupine

Pripravljen načrt sodelovanja
Potrjen predlog na nacionalni skupini za kakovost
Izpeljan je bil 1 sestanek nacionalen skupine 4.4.
2008

Odgovorna oseba na CPI: Mag. Slava pevec Grm
Imena sodelujočih institucij: Partnerji v mreži Enqua VET

3.2.6 Predsedovanje
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, proračunska postavka MŠŠ
5785, Stroški predsedovanja EU na področju izobraževanja.
Opis naloge in aktivnosti
Januar
− Priprava gradiva za konferenco Dual Vocational Education and Training – the key to a
competitive Europe, Berlin, 28-29 1. januar
− Sodelovanje v programski podskupini – področje poklicnega izobraževanja.
− Priprava Izhodišč za poročanje ministra na seji vlade o napredku pri pripravah na
predsedovanje - področje poklicnega izobraževanja.
− Priprava vsebinskih, organizacijskih in finančnih okvirov za srečanje DGVT za Sekretariat
predsedovanja pri Vladi RS.
− Vsebinska priprava slovenskega dela dnevnega reda in usklajevanje programa z Evropsko
komisijo.
− Priprava vabil in okvirnega programa.
− Udeležba na EU kolegijih.
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−
−

Usklajevanja koledarja dogodkov.
Izvajanje skrbništva dosjejev, ki se navezujejo na poklicno izobraževanje (EOK, kreditni
sistem, kakovost v poklicnem izobraževanju, evidence- based policy).

Februar
− Sestanek z Evropsko komisijo 1. 2. 2008 o programu za DGVT
− Priprava vsebinskih in organizacijskih okvirov za DGVT
− Koordiniranje priprave vsebine in gradiv /evropska komisija, države članice, slovenski
predavatelji)
− Priprava Izhodišč za poročanje ministra na seji vlade o napredku pri pripravah na
predsedovanje - področje poklicnega izobraževanja.
− Sodelovanje v programski podskupini – področje poklicnega izobraževanja.
− Izvajanje skrbništva dosjejev, ki se navezujejo na poklicno izobraževanje (EOK, kreditni
sistem, kakovost v poklicnem izobraževanju, evidence- based policy).
− Udeležba na EU kolegijih.
Marec
− Vodenje DGVT od 1- do 4. marca 2008
− Priprava poročila o sklepih DGVT
− Poročanje o izvedbi DGVT za Odbor za izobraževanje
− Priprava Poročila o sklepih DGVT
− Priprava in usklajevanje delavnice Competences and skills for creativity and innovation na
tematski konferenci Sools' Response to Challneges of Future Societies
− Udeležba na sestanku posvetovalne skupine za EOK, 13. in 14. marca 2008
− Procesiranje dosjejev za področje poklicnega izobraževanje in usposabljanje
− Sodelovanje s Francozi pri pripravi Bordeaux poročila o uresničevanju kopenhagenskega
procesa
− Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika za follow up za kopenhagenski proces
− Udeležba na EU kolegiji
− Sodelovanje v programski skupni – področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja
April
− Priprava in usklajevanje delavnice Competences and skills for creativity and innovation na
tematski konferenci Sools' Response to Challneges of Future Societies
− Poročanje z delavnice in priprava zaključkov
− Procesiranje dosjejev za področje poklicnega izobraževanje in usposabljanje
− Sodelovanje s Francozi pri pripravi Bordeaux poročila o uresničevanju kopenhagenskega
procesa
− Udeležba na sestanku v Bruslju za pripravo komunikeja dne 11.4. 2008
− Udeležba na Odboru za izobraževanje – dosjeji s področja poklicnega izobraževanja
− Sodelovanje v programski skupni – področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Maj
− Priprava pisnega poročila za delavnico Competences and skills for creativity and innovation
− Finaliziranje zapisnika o DGVT in dokončna uskladitev z Evropsko komisijo;
− Spremljanje dosjejev s področja poklicnega izobraževanja ECVET, Quality Assurance; Enqua
VET;
− Sodelovanje s Francozi pri pripravi poročila iz Bordeauxa o uresničevanju kopenhagenskega
procesa
− Priprava prispevka za konferenco o EQF v Bruslju 3. in 4. 6. 2008;
− Sodelovanje v programski skupni – področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Junij 2008
− Spremljanje dosjejev s področja poklicnega izobraževanja ECVET, Quality Assurance; Enqua
VET.
− Pregled predlogov dopolnitev držav članic o Priporočilih o kreditnem sistemu in priporočil o
kakovosti.
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−
−
−
−

Podpora predsedujočemu Odbora za izobraževanje o teh dosjejih.
Udeležba na odboru za izobraževanje 26. in 27. 6. 2008.
Sodelovanje s Francozi pri pripravi poročila iz Bordeauxa o uresničevanju kopenhagenskega
procesa.
Sodelovanje v programski skupni – področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Odgovorna oseba na CPI: Mag. Slava Pevec Grm
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4. MEDNARODNO SODELOVANJE
4.1Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, vir financiranja so projekti
Leonardo da Vinci.
Opis naloge in aktivnosti
Center se aktivno vključuje v mednarodne aktivnosti kot so: priprava študijskih obiskov, sodelovanje v
projektih LdV, povezovanje v mednarodne konzorcije:
− Cat Consulting and Training Europe, Avstrija: za projekte v državah tretjega sveta, kjer rabijo
strokovnjake za krajše obdobje za podporo razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja
− Bernard Krief Consulting Group, Francija: za projekte v podporo razvoju poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Turčiji in Črni gori.
Načrtovane aktivnosti v letu Realizirano v obdobju januar- december 2008
2008
Vključevanje v projekte LdV:
Študijski obisk oddelka za poklicne standarde na Finsko na temo
Mobility
»priznavanje predhodno pridobljenega znanja« od 7. do14.sept.
2008
- Študijski obisk za Italijansko skupino učiteljev, začetek aktivnosti
oktober/november 2008, realizacija obiska marec, november 2009
- s strani nacionalnih agencij države nosilke projekta je bilo
sprejetih skupno 9 projektov LdV prenos inovacij

prenos inovacij

Vključitev v 9 projektov LdV-prenos inovacij

Sodelovanje
s
sorodnimi
institucijami v Evropi
Vključevanje v mreže

Preko projektov CPI sodeluje z naslednjimi institucijami: CINOP,
BiBB, Cedefop, Univerza Bremen- Institut technik und Bildung…
Enqua-VET, Euroskill, TT-net,
Povezovanje v konzorcije za kandidiranje na projekte Evropske
komisije: cat Consulting Group iz Avstrije, Bernard Krief
Consulting iz Francije
Študijski obisk delegacije iz Bosne 15. in 16.sept. 2008
Priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja za
učitelje in trenerjev poklicnem in strokovnem izobraževanju,
Lizbona 14-16 januar 2008. Udeležila Barbara Kunčič
Organizacija Peer lerning-a v Sloveniji, 20-22 oktober 2008

Drugi projekti-študijski obiski
Udeležba na vzajemnem učenju

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Vključitev v 4 nove projekte LdV
Udeležba na vsaj 1 obliki vzajemnega učenja

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar -avgust 2008
CPI se je vključil v 9 projektov LdV prenos
inovacij za obdobje 2008-2010 in 2 projekta LdV
Mobilnost (Italija, Finska)
Priznavanje
neformalno
in
priložnostno
55

Udeležba na vsaj enem študijskem obisku

pridobljenega znanja, Lizbona, 14-16. januar
2008
Realizirano v septembru 2008 (Oddelek za
poklicne standarde, Finska).
Organizacija študijskega obiska za delegacijo iz
Bosne

Odgovorna oseba na CPI: Mag. Mirjana Kovač
Imena sodelujočih institucij: Partnerji v projektih, tuje institucije.
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5. RAZVOJ CENTRA RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
5.1Vzpostavitev kompetenčnega modela
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, vir financiranja so PČR-ji,
lastna sredstva.
Opis naloge in aktivnosti
Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja zahteva od zaposlenih neprestano doseganje ciljev,
pa tudi preseganje le-teh, zato se je pojavilo vprašanje kako opisati posameznikove zmožnosti,
sposobnosti in znanja, ki vplivajo na uspešno opravljanje dela. Na strateški konferenci v Zrečah
septembra 2006, so se zaposleni na CPI odločili, da se oblikuje vizija in strategija Centra, ki bo vodila
k večji kakovosti dela na CPI. Del te vizije in strategije je tudi vzpostavitev kompetenčnega modela.
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Pregled
rezultatov
letnega
srečanja
zaposlenih
ter
umestitev predlogov v opise
kompetenc
Delavnice z zaposlenimi za
pripravo
usklajenega
kompetenčnega modela
Izdelava kriterije za doseganje
posameznih kompetenc

Realizirano v obdobju januar- december 2008
3. marec 2008

Delavnica z zaposlenimi na temo »Letni razgovori«

Priprava kompetenčnega modela je potekala na sestankih
projektnega tima: 3.3. 2008, 2.7. 2008, 14.7. 2008, 27.8.
2008,21.11. 2008
Izdelava modela uveljavljanja Ni realizirano
vrednot v skladu z vizijo
Predstavitev
kompetenčnega Izdelan predlog kompetenčnega modela
modela na letnem srečanju
zaposlenih
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar- december 2008
Usklajen kompetenčni model z zaposlenimi
V fazi realizacije
Razvite podlage za uresničitev kompetenčnega Pripravljene podlage za kompetenčni model
modela
Odgovorna oseba na CPI: Mag. Mirjana Kovač
Imena sodelujočih institucij: zaposleni na CPI, zunanji svetovalci
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5.1Vzpostavitev organizacijskih sprememb glede na
projekt »Gremo v prihodnost« in uskladitev notranje
pravne ureditve
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI:
Vir financiranja so Pasivne časovne razmejitve Centra RS za poklicno izobraževanje – Finančni načrt
za leto 2008.
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu
2008
Nadaljevanje z usklajevanji
Ustanovitvenega akta, Statuta in
Pravilnika
o
notranji
organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest z aktualnimi
zakonskimi spremembami
Uskladitev pogodb o zaposlitvi
v skladu z novim Zakonom o
plačnem
sistemu
javnih
uslužbencev in novo Kolektivno
pogodbo za javni sektor
Urejanje uslužbenskih razmerij,
notranje organizacije dela in
internih aktov s tega področja
Poslovanje z zunanjimi partnerji
/ izvajalci (JNMV)

Realizirano v obdobju januar- december 2008
Predlog novega ustanovitvenega akta je usklajen z obema
resornima ministrstvoma (pridobljeno soglasje) ter s Službo vlade
za zakonodajo.
Sprejem in uveljavitev novega pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest
Realizirano za vse zaposlene v celoti.
Podpisani aneksi k pogodbam o zaposlitvi.

Prehod v nov plačni sistem. Ureditev nove sistemizacije – novo
poimenovanje delovnih mest ter vključitev novega sistema v nov
pravilnik o sistemizaciji delovnih mest CPI.
Sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za naslednje
storitve/blago:
- dobava računalniške namizne opreme,
- dobava računalniške mrežne opreme,
- oblikovalske storitve,
- tiskarske storitve,
- založniške storitve,
Za potrebe ESS:
oglaševalska akcija,
komunikacijski načrt s priročnikom,

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar-december 2008
Usklajen in sprejet nov Ustanovitveni akt, Statut Ustanovitveni akt – usklajen z obema resornima
in Pravilnik o notranji organizaciji in ministrstvoma in Službo vlade za zakonodajo.
sistematizaciji delovnih mest z aktualnimi V pripravi je vladno gradivo za potrditev novega
zakonskimi spremembami
akta na Vladi RS (gradivo pripravlja MŠŠ).
Statut je v pripravi.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest je bil sprejet na Svetu CPI dne 13.
11. 2008.
Urejena pogodbena razmerja z zaposlenimi Realizirano
(aneksi)
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Odgovorna oseba na CPI: Simona Voler
Imena sodelujočih institucij: MŠŠ in MDDSZ kot predstavnika ustanovitelja (predstavniki resornih
ministrstev v Svetu CPI), Odvetniška pisarna Carmen Dobnik in odvetniki, člani projektnega tima.

5.2Podpora programsko-projektni izvedbi LDN 2008
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, vir financiranja so Pasivne
časovne razmejitve Centra RS za poklicno izobraževanje
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008

Realizirano v obdobju
Januar- december 2008
Program je bi izpeljan 13. 14. oktobra 2008 za vodstvo

Izdelava načrta za usposabljanje za timsko
delo z zunanjim izvajalcem
Izvedba usposabljanj za timsko delo po Usposabljanje je bilo 16.-17.9. za zaposlene CPI
načrtu z zunanjimi izvajalci
Spremljava in predlogi izboljšav pri delu Še ni realizirano
projektnih timov
Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
Izdelan načrta za usposabljanje za timsko delo z Program je pripravljen
zunanjim izvajalcem
Izvedene delavnice za zaposlene
Realizirane v septembru in oktobru 2008
Oblikovani timi, ki dejansko opravljajo Oblikovni za redne naloge in delo na projektih
redne/izredna naloge po principih timskega dela
ESF
Predlogi izboljšav pri delu projektnih timov
Še ni realizirano
Odgovorna oseba na CPI: Davorin Majkus
Imena sodelujočih institucij: Interna skupina »Rast kakovosti CPI«, zunanji izvajalec

5.3Gospodarjenje z znanjem
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: finančni načrt CPI 2008, pasivne časovne razmejitve
Centra RS za poklicno izobraževanje
Opis naloge in aktivnosti
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Izdelava
elaborata
(potrebujemo / imamo)

»zakladnica

Realizirano v obdobju
januar-december 2008
znanja« Delovna skupina je pregledala več domačih in
tujih člankov, v katerih so opisani primeri dobre
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prakse različnih organizacij na tem in preostalih
področjih projekta
Pripravljen predlog izdelave zakladnice znanja
Organiziranje prenosa znanja

Pripravljen predlog

Predstavitev elaborata in sistema prenosa znanja Pripravljen predlog
zaposlenim
Izdelava modela nagrajevanja lastnih znanj
(inovativnost / ustvarjalnost)
Pripravljen predlog
Izvedba letnega srečanja zaposlenih

Ni bilo realizirano

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

izdelan
elaborat
(potrebujemo/imamo)

Uresničeni kazalniki v obdobju
januar - december 2008

»zakladnica

izdelan model prenosa znanja
izdelan model nagrajevanja
(inovativnost / ustvarjalnost)

znanja« V delovni skupini predstavljen predlog izdelave
elaborata
Izdelan predlog modela prenosa znanja

lastnih

izvedeno letno srečanje zaposlenih

znanj Ni še izdelan
Ni bilo realizirano

Odgovorna oseba na CPI: Saša Grašič
Imena sodelujočih oseb oz. institucij: delovna skupina za razvojni projekt Gospodarjenje z znanjem.

5.4Promocija CPI in stiki z javnostmi
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, vir financiranja so PČR
lastna sredstva CPI.
Opis naloge in aktivnosti
V obdobju januar-avgust 2008 je Center, izvedel naslednje promocijske aktivnosti:
Načrtovane aktivnosti v letu Realizirano v obdobju
2008
Januar- december 2008
Iskrice
3 izdaji Iskric
Spletna Stran centra
Se sproti ažurira z aktualnimi informacija
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Strokovne publikacije
Promocijski material
Organizacija
tiskovnih
konferenc
Predstavitev dejavnosti CPI
medijem

Izdana publikacija »Spremljava certifikatnega sistema«
Ni realizirano
Ni bilo tiskovnih konferenc
Problemi našega sistema izobraževanja, Dnevnik,26.3.2008
Prenovljeni poklicni programi v jeseni v vseh šolah, Delo,, 9.6.
2008
Novi pravilni o ocenjevanju, Novi in prenovljeni programi v
poklicnih šolah, Komisije za kakovost; Večer, 18. 8. 2008
Vprašanja o sodobnih učnih pripomočkih in metodah, Finance,
20.8. 2008
Vprašanja glede uvedbe programov, ki so povezani z varovanjem
okolja v srednjem izobraževanju, Delo in dom, 22.8. 2008
Članek v Šolskih razgledih 20.9. 2008, Poklicno in strokovno
izobraževanje »Negativna prihodnost«.
Objava članka o aktivnostih CPI v Šolskih razgledih 18. 10. 2008
TV Slovenija-oddaja »Jasno in glasno«, oktober 2008
Časopis Finance: odgovor zaradi odpovedi seje Področnega odbora
za poslovanje.
Predstavitev dejavnosti CPI, radio Gorenc, 31.10. 2008

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar- december 2008
Iskrice: 4 izdaje
3 izdaje
1 številka Pogledov
Izdana 2. decembra 2008
Promocijsko gradivo: CD s predstavitvijo LdV Ni realizirano
projektov
Dvakrat objava Stolpca v Šolskih razgledih
3 objave: Čestitka v Šolskih razgledih ob koncu
šolskega leta 2007/2008, celostna predstavitev
aktivnosti CPI (18.10. 2008).
Odgovorna oseba na CPI: promocija dejavnosti CPU Danuša Škapin
Stiki z javnostmi: Vida Povirk
Imena sodelujočih institucij: zunanji izvajalci, mediji

5.5Investicije v opremo
Navezava na posebni del finančnega načrta CPI: Finančni načrt CPI 2008, vir financiranja so PČR
lastna sredstva CPI.
Opis naloge in aktivnosti
V obdobju januar-avgust 2008 je Center, za izvajanje nalog, investiral v naslednjo opremo:
Načrtovane aktivnosti v letu 2008
Zamenjava poštnega strežnika
Namestitev kerio poštnega programa
Zamenjava datotečnega strežnika

Realizirano v obdobju
Januar- december 2008
Realizirano
Realizirano
Realizirano
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Zamenjava spletnega strežnika

Realizirano

Kazalniki
Načrtovani kazalniki v 2008
Nabava 4 računalnikov
Posodobitev opreme poslovnih
Vgradne omare, 10 stolov

Uresničeni kazalniki v obdobju
Januar december 2008
Ni realizirano
prostorov: Realizirano: Vgradna omara
nadstropje)
10 stolov

(hodnik,

2.

Odgovorna oseba na CPI: Damijan Hajsek
Imena sodelujočih institucij: zunanji izvajalci in dobavitelji, izbrani v skladu s postopkom javnega
naročanja.
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6. Naloge financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada
6.1Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega
izobraževanja
Opis projekta in cilji
Beseda promocija pomeni vrsto načrtovanih dejavnosti, ki imajo za cilj ustvariti močno
prepoznavnost, uveljavitev in pozitivno vrednotenje določenega izdelka, storitve, blagovne znamke,
identitete, regije, države. V okviru promocije poklicnega in strokovnega izobraževanje pa si v tem
smislu želimo močno prepoznavnost, uveljavitev in pozitivno vrednotenje le tega. Aktivnosti s
katerimi želimo to doseči pa so: izdelava video igre za mlade, izdelava informacijskega središča za
poklicno orientacijo, izdelava komunikacijskega priročnika in izdelava celostne grafične podobe.
Aktivnosti pa dopolnjuje tudi raziskovanje usposobljenosti učiteljev za poklicno vzgojo mladih in
aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu za promocijo poklicnih znanj EUROSKILLS.
Video igra o poklicih je namenjena predvsem učencem, ki obiskujejo zadnje razrede osemletne in
devetletne osnovne šole.
Za učinkovito komunikacijo šol s širšo javnostjo je oblikovan še poseben priročnik, v katerem so za
uporabnika povzete pomembne smernice glede organizacije novinarskih konferenc, okroglih miz,
delavnic itd.
Informacijsko središče za poklicno orientacijo je spletni portal, kjer učenci, njihovi starši odrasli in
strokovna javnost na enostaven način pride do jasnih, preglednih in koristnih informacij povezanih
bodisi z odločitvami o nadaljnji poklicni in življenjski poti bodisi s strokovnimi odločitvami.
Uporabnik ima možnost na enem mestu pregledati in si v svojo mapo shraniti informacije o šolah,
poklicih, izobraževanjih, zakonodajne akte, strokovno gradivo, pravilnike, ipd. Hkrati ima uporabnik
tudi vpogled v koledar dogodkov in prireditev povezanih s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.
Informacijsko središče združuje poleg opisanega tudi video igro in komunikacijski priročnik.
Kot zadnja od uvodno naštetih aktivnosti je še evalvacijska študija, ki ugotavlja usposobljenost
bodočih učiteljev za poklicno vzgajanje mladih. Študija, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta v Ljubljani
med študenti zaključnih letnikov ugotavlja njihovo usposobljenost za delo z učenci in njihovimi starši
na področju poklicne orientacije v najširšem smislu.
Ciljna skupina: učenci zadnjih letnikov osnovne šole, predšolski otroci,starši,, strokovna javnost.
Rezultati:
− Video igra o poklicih
− Komunikacijski priročnik
− Didaktično gradivo-Pobarvanka
− Didaktično gradivo Beležnica zgodba mojega življenja
Partnerji v projektu: zunanji izvajalci s področja komuniciranja, šole, ministrstva, zbornice,
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Vodja projekta: mag. Miha Lovšin
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6.1Razvoj in merjenje poklicnih kompetenc
Opis projekta in cilji
Cilj prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja je priprava kompetenčno zasnovanih
izobraževalnih programov z jasno določenimi učnimi dosežki ((ključnimi/generičnimi ter poklicno in
predmetno specifičnimi kompetencami). Novi izobraževalni programi in sistematično uvajanje v šole
ter priprava šolskih kurikulov pa so le okvir za temeljni cilj, ki ga zasledujemo, to je dvig poklicne
usposobljenosti diplomantov poklicnih in strokovnih šol pa tudi boljše splošno znanje dijakov. Vedno
močnejša vpetost poklicnega izobraževanja v širši evropski prostor, sprejem evropskega ogrodja
kvalifikacij, ki bo referenčno ogrodje za kvalifikacije v nacionalnih sistemih, in nastajajoča priporočila
o kreditnem sistemu v poklicnem izobraževanju dajejo velik poudarek učnim dosežkom (learning
outcomes) posameznikov, kajti le-ti so predmet priznavanja, prenosa in vrednotenja v skupnem
evropskem prostoru izobraževanja in dela.
Če raziskovalna in politična skupnost še zna ponuditi zadovoljiv odgovor o tem, katere so ključne in
poklicno specifične kompetence v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o tem ponuditi različne
rešitve, pa je zelo malo znanega o načinih njihovega razvoja, merjenja in ocenjevanja. Zato je temeljni
namen večletnega projekta na podlagi študija in pregleda strokovne literature v letu 2008 postavili
teoretična izhodišča za razvoj in merjenje kompetenc.
Cilji:
−
−
−
−
−

pregledati in zbrati ugotovitve relevantnih slovenskih in evropskih raziskovalnih programov in
projektov s posebnim ozirom na koncepte standardizacije znanja ter merjenja znanja in
kompetenc, ki se preverjajo zaključku poklicnega in strokovnega izobraževanja;
spremljanje mednarodne študije VET LSA (International comprative large-scale-assessment in
vocational education and training) in priprava podlag za študijo izvedljivosti;
pripraviti izhodišča za merjenje kompetenc in osnutek koncepta preizkusa poklicne
usposobljenosti v avtoservisni dejavnosti;
predlog meril za kreditno vrednotenje v certifikatnem sistemu;
diseminacija rezultatov relevantni strokovni javnosti.

Ciljna skupina so dijaki in dijakinje srednjih poklicnih in strokovnih šol, podjetja, učitelji, javni zavodi
in ministrstva.
Rezultati:
− pregled in sinteza ugotovitev o razvoju in merjenju kompetenc v formalnem sistemu
izobraževanja in v sferi dela s posebnim poudarkom na standardizaciji znanja;
− izpeljana delavnica in napisana 2 članka;
− izdelan predlog meril za kreditno ovrednotenje v certifikatnem sistemu in kreditno
ovrednoteni katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti;
− zaključno poročilo z izhodišči za merjenje kompetenc in koncept preizkusa poklicne
− usposobljenosti na področju avtoservisne dejavnosti
Partnerji v projektu so Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta v Ljubljani, Zavod RS za
šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, Univerza v Bremnu, Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Nemčija, Univerza v Bremnu, poklicne in strokovne šole.
Vodja projekta: mag. Slava Pevec Grm
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6.2Izobraževanje za uvajanje novih programov
Opis projekta in cilji
V šolskem letu 2004/05 se je na štirih pilotskih šolah začel izvajati program poklicnega izobraževanja
Avtoserviser zasnovan na podlagi novih izhodišč. Spremembe v načrtovanju in izvajanju novega
programa so zahtevale učiteljev in šolskih kolektivov pridobitev novih kompetenc potrebnih za
izvajanje programa.
Vsebinsko so izobraževanja in usposabljanja za uvajanje novih programov v delo šolskih kolektivov
vnašala kurikularne spremembe (procesi načrtovanja), didaktične spremembe (uresničevanje učnega
procesa) in spremembe v organizacijski kulturi (kultura projektnega tima, ki izvaja program). Na
Centru smo z uvajanjem programa Avtoserviser razvili kompetenčno zasnovan model usposabljanja
učitelje, kot neposreden odziv na potrebe osredotočene na posamezne ciljne skupine, ki omogoča
sprotno prilagajanje uporabnikom.
Cilj aktivnosti je bil izpeljati usposabljanja za uvajanje novih programov v vseh šolah, ki bodo v šol.
letu 2008/09 začele izvajati nove programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Ciljna skupina
Učitelji v šolah, ki bodo v šol. letu 2008/09 začeli izvajati nove programe poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
Rezultati:
− izpeljanih 427 usposabljanj
− usposabljanj se je udeležilo 12.356 učiteljev srednjih poklicnih in strokovnih šol
Partnerji v projektu: vodje področij, zunanji predavatelji
Vodja projekta: Davorin Majkus
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6.3Evalvacije
Opis projekta in cilji
Temeljni cilj projekta Evalvacije je prispevati k razvoju strokovnih rešitev za kakovostno
implementacijo Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja (2001). Z ugotavljanjem stanja v pedagoški praksi lahko v
različnih fazah izvajanja izobraževalnih programov prepoznamo pomanjkljivosti in dobre rešitve, ki so
pomoč pri pripravi ustreznega podpornega gradiva in strokovnih smernic za kakovostno pedagoško
delo.
Ciljna skupina
Poklicne in strokovne šole, Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, Strokovni Svet
RS za splošno izobraževanje, širša javnost
Rezultati:
− Pripravljeno je 2. vmesno poročilo o spremljanju poskusnega izvajanja izobraževalnih
programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja.
− Pripravljeno je delo poročilo o ocenjevanju znanja v izobraževalnih programih Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja
− Pripravljeno je delno poročilo o individualizaciji pedagoškega dela v izobraževalnih
programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
− Pripravljeno je delno poročilo o integriranih ključnih kvalifikacijah v izobraževalnih
programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
− Pripravljeno je delno poročilo o uspehu dijakov v programih Tehnik mehatronike in Tehnik
oblikovanja.
− Pripravljeno je poročilo o individualizaciji pedagoškega dela v programih srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja
− Pripravljeno je poročilo o integriranih ključnih kvalifikacijah v programih srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja
− Pripravljeno je poročilo o delu z dijaki s posebnimi potrebami v programih srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja
− Pripravljeno je poročilo o odprtem kurikulumu v programih srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja
− Pripravljeno je poročilo o izvajanju mojstrskih izpitov.
Pripravljene metodologije (2):
− Metodologija za spremljanje ocenjevanja
− Metodologija za spremljanje individualizacije učnega procesa.
Publikacije (2):
− Poročilo o spremljanju izvajanja odprtega kurikuluma
− vmesno poročilo o spremljanju programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja.
Partnerji v projektu: Šole, Zavod RS za šolstvo
Vodja projekta: Darko Mali
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6.4Razvoj novih izobraževalnih programov
Opis projekta in cilji
Izhodiščni cilj projekta je bil dokončati prenovo izobraževalnih programov na tistih področjih, ki v
preteklih letih niso bila prenovljena. Pripravili smo nekaj programskih rešitev za tista področja, kjer se
izobražuje manj dijakov, med njimi poklici domače in umetnostne obrti, nekateri poklici s področja
živilstva in strojništva. Posebno pozornost smo posvetili pripravi poklicnih tečaje, ki z novim
Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju dobivajo novo vlogo. Razvili smo sklop
izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za izvajanje na področju
narodnih manjšin. Za izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami smo pripravili ustrezne programe z
enakovrednim izobrazbenim standardom. programa za poklice domače in umetnostne obrti ter
nekaterih programov, ki se redko izvajajo.
Ciljna skupina
Učitelji, delodajalci, dijaki
Rezultati
Pripravili smo naslednje poklicne tečaje: Ekonomski tehnik, Gostinstvo in turizem, Predšolska vzgoja,
Živilsko prehranski tehnik, Kozmetični tehnik, Farmacevtski tehnik, Grafični tehnik, Medijski tehnik,
Kemijski tehnik, Strojni tehnik, Geotehnik, Gozdarski tehnik, Hortikulturni tehnik, Elektrotehnik,
Tehnik računalništva
Pripravili smo naslednje programe za gibalno ovirane dijake Pomožni administrator, Pomočnik v
tehnoloških procesih, Elektrikar, Ekonomski tehnik, Elektrotehnik
Pripravljeni so programi za gluhe in naglušne dijake Obdelovalec lesa, Pomočnik v tehnoloških
procesih, Oblikovalec kovin – orodjar, Grafični tehnik, Medijski tehnik
Opravljena analiza nalog in kompetenc za poklice: kovač, pletar, lončar
Pripravljeni so programi usposabljanja za poklice kovač, pletar, lončar
Pripravljena je metodologija za pripravo programov za dijake s posebnimi potrebam
Pripravljeni so programi v italijanskem učnem jeziku: Ekonomski tehnik IS, Strojni tehnik IS,
Gostinske in hotelske storitve IS, Avtoserviser IS, Administrator IS, Trgovec IS
Pripravljeni dvojezični programi: Strojni tehnik DV, Ekonomski tehnik DV, Gostinske in hotelske
storitve, Avtoserviser DV, Trgovec DV, Administrator DV, Oblikovalec kovin - orodjar IS
Pripravljena sta izobraževalna programa Ladijski strojni tehnik in Tehnik mehatronike PTI
Skupaj je bilo razvitih 25 izobraževalnih programov, 15 poklicnih tečajev ter metodologija za pripravo
novih poklicnih tečajev.
Partnerji v projektu: Šole. zbornice, podjetja
Vodja projekta: Darko Mali

67

6.5Priprava podlag za zaključek izobraževanja
Opis projekta in cilji
Tudi v novih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe se zaključi izobraževanje s
poklicno maturo, ki je izpit z dvojno kvalifikacijo in obsega štiri predmete. Prva dva predmeta sta
obvezna (prvi je slovenščina, na območju, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodnosti,
pa italijanščina ali madžarščina, drugi je temeljni strokovni predmet, ki je v novih programih
spremenjen), druga dva sta po izbiri kandidata (pri tretjem lahko izbirajo med matematiko ali tujim
jezikom, s četrtim se dokazuje usposobljenost za delo v poklicu ali stroki in je storitev, izdelek ali
nastop z zagovorom).
Na izpitu iz »drugega predmeta« kandidati izkazujejo temeljna strokovno-teoretična znanja, ki so jih
pridobili v času izobraževanja pri različnih strokovnih modulih. Katera so ta znanja pa je opredeljeno
v predmetnem izpitnem katalogu (PIK), ki so za nove programe pripravljeni v skladu z novo
metodologijo. Izpit iz drugega predmeta je v pisni in ustni obliki. Ocenjevanje je še naprej interno,
kljub temu, da se vsako leto več šol, ki izobražujejo isti program odloča za »prostovoljno« pripravo
enotnih izpitnih pol. Izpit iz četrtega predmeta je praktičen. Kandidati izdelujejo izdelek, opravljajo
storitev oziroma izvajajo nastop. Izpit iz četrtega predmeta se zaključi z zagovorom.
Ciljna skupina
V projektu so učitelji (sestavljalci) pripravljali PIK-e za drugi in za četrti predmet poklicne mature.
Pripravo PIK-ov v katerih so opredeljeni standardi znanja, ki jih kandidati morajo izkazati na izpitu, je
vodil Center RS za poklicno izobraževanje ob tesnem sodelovanju z Državno komisijo za poklicno
maturo. Najprej je bilo potrebno usposobiti učitelje za pripravo podlag. Nato smo organizirali
delavnice ena katerih smo skupaj s sestavljalci PIK-ov pripravljali in analizirali kataloge.
Priprava PIK-ov se je izkazala za zelo zahtevno. Pri tem smo imeli vsi skupaj veliko težav. Po
podrobni analizi se je izkazalo, da so katalogi najšibkejši v dveh ključnih elementih: opredelitev
znanja, spretnosti in veščin na posameznih stopnjah zahtevnosti in primeri izpitnih vprašanj, nalog,
izdelkov, nastopov oziroma storitev. Na teh dveh točkah bo potrebno v prihodnje še veliko delati.
Rezultati
Pripravilo se je 69 PIK-ov, ki so bili obravnavani na Državni komisiji za poklicno maturo in sprejeti
na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo
dobro, da se PIK-i v prihodnje oblikujejo v okviru strokovnih komisij za drugi predmet poklicne
mature, ki bi omogočile vzpostavitev organiziranosti za načrtovanje strokovnega dela, potrebnega za
implementacijo rešitev v prenovljenih programih in za pospešen strokovni razvoj poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
Poleg podlag (PIK-ov) je potrebno za kakovostno izvedbo izpitov poklicne mature zagotoviti
kakovostno usposabljanje učiteljev predvsem za področje ocenjevanja (nove oblike preverjanja in
ocenjevanja pri doseganju kompetenc).
Partnerji v projektu
Učitelji stroke iz šol za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, Državna komisija za poklicno maturo,
strokovni delavci CPI.
Vodja projekta: Breda Zupanc
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6.6Prenova in posodobitev baze poklicnih standardov in
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti in
postavitev baze svetovalcev v postopku NPK
Opis projekta in cilji
V letu 2002 je bila pripravljena in predana v uporabo baza poklicnih standardov (v nadaljevanju PS) in
katalogov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljevanju KSSZS). Baza predstavlja enega iz
pomembnih orodij, ki jih zaposleni na oddelku za pripravo poklicnih standardov uporabljajo v procesu
priprave PS in KSSZS. S pomočjo baze PS in KSSZS objavljamo tudi v spletnem mestu Nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NRP), kar od nas zahteva Zakon o
NPK.
Glede na to, da se je od prve priprave baze do danes, zgodilo veliko sprememb na področju priprave
omenjenih dokumentov in glede na to, da smo tekom uporabe te baze odkrili nekaj pomanjkljivosti, je
skrajni čas, da izvedemo temeljito prenovo baze, ki bo olajšala delo in izpolnila nove zakonske
zahteve.
Med pripravo baze izdanih certifikatov in baze imetnikov licenc za člane komisij je delovna skupina
predlagala oblikovanje baze svetovalcev v postopku certificiranja, ki za kandidate predstavljajo
pomemben člen v procesu pridobivanja certifikate. Baza bo vsebovala informacije, ki bodo koristne
tudi za izvajalce postopkov preverjanja in potrjevanja, ki so dolžni kandidatom zagotoviti svetovanje.
Projekt ima dva prednostna cilja in sicer:
− Prenovljena baza PS in KSSZS
− Baza svetovalcev predana v produkcijo in podatki iz baze vključeni v spletno mesto NRP
Ciljna skupina
Projekt je namenjen dvema ciljnima skupinama. V prvi vrsti je namen oblikovalcem poklicnih
standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, saj jim bo prenova olajšala njihovo
delo. Drugi del projekta, kjer bo oblikovana baza svetovalce v postopku NPK, pa je namenjen
izvajalcem postopkov preverjanja in potrjevanja NPK-jev, saj bodo v tej bazi zbrani svetovalci, ki so
pridobili znanja za svetovanje v postopku NPK
Rezultati
− Prenovljena baza PS in KSSZS
− Baza svetovalcev predana v produkcijo in podatki iz baze vključeni v spletno mesto NRP
Partnerji v projektu: Tadej Visinski, tehnična specifikacija in tehnična izvedba projekta
Vodja projekta: Mag. Tanja Logar
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6.7Elektronski portfolijo
Opis projekta in cilji
Projekt je zasnovan ob upoštevanju principov EU za priznavanje neformalnega in informalnega učenja
(Common European Principles for Validation of Non-formal and Informal Learning). Ob vključenosti
partnerjev v postopku svetovanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) (svetovalci,
kandidati, člani komisij) bomo razvili elektronski portfolijo, ki bo odprl nove možnosti svetovanja in
dela s kandidati, hkrati pa povečal kakovost in transparentnost portfolija, ki bo pripravljen ob
upoštevanju razvoja slovenskega ogrodja kvalifikacij in povezovanja z EOK, sodobnih principov
vseživljenjskega učenja ter načinov metod priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja ter
pravnih okvirov v Sloveniji.
Projekt obsega oblikovanje predloga portfolija za pridobitev NPK (v skladu s 4. členom Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij; Ur. l. 57 / 2007) in portfolija za učitelje.
Ciljna skupina
− Kandidati v postopku preverjanja NPK
− Učitelji
− Zaposleni v javnih zavodih (18. člen ZOFVI) na področju vzgoje in izobraževanja
Rezultati
− Oblikovan e-portfolijo za NPK z navodili
− Oblikovan e-portfolijo za spremljanje strokovnega razvoja učiteljev in zaposlenih v javnih
zavodih na področju vzgoje in izobraževanja, z navodili
Partnerji v projektu
− Kandidati v postopku preverjanja NPK
− Svetovalci v postopku preverjanja NPK
− Člani komisij v postopku preverjanja NPK
− Učitelji
− Zaposleni na CPI
Vodja projekta: Davorin Majkus
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6.8Priznavanje neformalno pridobljenih znanj in
spretnosti odraslih v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
Opis projekta in cilji
Projekt je bil zastavljen z namenom, da se pripravijo ustrezne podlage, ki bodo posameznikom s
priznavanjem neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v delovnem procesu ter življenju olajšale
vstopanje v sistem izobraževanja.
Upoštevana sta bila dva temeljna strateška cilja na področju razvoja izobraževanja in usposabljanja, ki
jih je opredelila EU do leta 2010, in sicer, da se posameznikom olajša dostop do izobraževanja in
usposabljanja ter da se sistem izobraževanja in usposabljanja odpre v širše okolje. Sledili smo tudi
strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, predvsem cilju, da se omogoči vsem ljudem učenje in
izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih. Rezultati
projekta bodo v pomoč šolam pri uresničevanju zahtev novega »Pravilnika o ocenjevanju znanja v
poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju«, ki uvaja v srednje poklicne in strokovne šole
možnosti priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti ob vpisu v začetni
letnik.
Cilji projekta so bili sledeči:
− izdelava sistematičnega pregleda do sedaj uporabljenih metod v izbranem področju,
− razvoj inštrumentarija za ugotavljanje in priznavanje formalno in neformalno pridobljenega
znanja;
− razvoj modela za ugotavljanje in priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja za
izbrano področja;
− usposobitev izvajalcev za izvajanje postopka preverjanja, potrjevanja in priznavanja formalno
in neformalno pridobljenega znanja na izbranem področju;
Ciljna skupina
Ciljna skupina, na katero je vezan projekt, so posamezniki, ki želijo uveljaviti svoja znanja, spretnosti
in kompetence, pridobljene v različnih učnih okoljih, vključno z učenjem z delom skozi sistematičen
način preverjanja, potrjevanja in priznavanja.
Rezultati
Izdelali smo sistematičen pregled do sedaj uporabljenih metod na obravnavanem področju. Izpeljali
smo 4 delavnice na katerih so nam domači in tuji strokovnjaki predstavili svoje izkušnje. Na podlagi
pridobljenih znanj in informacij smo izdelali predlog inštrumentarija in modela za ugotavljanje in
priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja. Na 5 partnerskih šolah smo usposobili
izvajalce preverjanja, potrjevanja in priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja.
Rezultate projekta smo objavili v publikaciji, ki je na voljo v elektronski obliki.
Partnerji v projektu
V projektu so kot partnerji sodelovali Konzorcij biotehniških šol, Šolski center Kranj, Šolski center
Ptuj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola ter Šolski center Novo mesto. Kot zunanji
strokovni sodelavec je v projektni skupini sodeloval Andrej Vukovič.
Vodja projekta: Helena Žnidarič
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6.9Pregled realiziranih kazalnikov
Indikator (Nabor)
Uvajanje
spodbujanje
poklicnega
izobraževanja

Enota

in Informacijsko središče

Začetno
stanje

Pričakovani rezultati projekta
2008
Skupaj
1
1

Video igra o poklicih

1

1

Izdelano e-gradivo za obveščanje o
rezultatih
evalvacije
znanj
študentov PF vezanih na izbiro
poklica
Izdelano gradivo za obveščanje
javnosti o rezultatih projekta
Komunikacijski priročnik

1

1

1

1

1

1

Didaktično gradivo za predšolske
otroke

1

1

Didaktično gradivo za učence OŠ

1

1

Realizirano
Realizirano
15.9. 2008
Izdelana
15.9.2008
Izdelana
15.9.2008
Izdelano gradivo
15.9.2008
Izdelan priročnik 15.9.
2008,
objavljen
na
spletni strani CPI.
Izdelano, objavljeno na
spletni strani CPI
15.9.2008
Izdelano, objavljeno na
spletni strani CPI
15.9.2008
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Indikator (Nabor)
Razvoj
merjenje
poklicnih
kompetenc

Enota

in Pregled in sinteza ugotovitev o
razvoju in merjenju kompetenc v
formalnem sistemu izobraževanja
in v sferi dela
Izpeljani delavnici

Začetno
stanje

Pričakovani rezultati projekta
2008
Skupaj
1
1

Realizirano
Izdelana
ugotovitev
15.9.2008

sinteza

2

2

Izpeljani dve delavnici:
9. maj
28. avgust 08
Pripravljena dva članka,
avtorja: dr. Svetlik, dr.
Pavlin

Priprava članka

2

2

Zaključno poročilo in predstavitev
rezultatov
Koncept kreditnega sistema v
formalno-neformalni izobrazbi

1

1

Izdelano 15.9. 2008

1

1

Izdelan
koncept
kreditnega sistema 15.9.
2008

Število strokovnih publikacij

2

2

Število
izdelanih
podlag/metodologij

2

2

Realizirano
15.9.2008
Realizirano
15.9.2008

Evalvacije

strokovnih

Seznam
prilogi
Seznam
prilogi

v
v
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Indikator (Nabor)

Enota

Izobraževanje za Število izpeljanih programov
uvajanje
novih
programov
Število udeležencev v programih

pripravljenih

Število
izdelanih
podlag/metodologij

Pričakovani rezultati projekta
2008
Skupaj
150 (2400 ur) 427
usposabljanj
3000

12.356

16

16

poklicnih

8

8

strokovnih

1

1

66
7

66
7

Razvoj
novih Število
pripravljenih
programov
izobraževalnih programov
Število
tečajev

Začetno
stanje

Priprava podlag 66 predmetnih izpitnih katalogov
za
zaključek in
7
izpitnih
katalogov
izobraževanja
pripravljenih po novi metodologiji
100 učiteljev, ki se bodo udeležili
delavnic na katerih se bodo
pripravljali katalogi po novi
metodologiji
opravljena analiza pisnega dela
izpitnega za tri izobraževalne
programe.

100

100

1

1

Realizirano
Realizirano
15.9.2008
Realizirano
15.9. 22008
25
izobraževalnih
programov.

Indikator
presežen
Indikator
presežen
Indikatorji
preseženi
Seznam v
prilogi
Seznam v
prilogi

15 poklicni tečajev
15.9.2008
Izdelana
15.9.2008
Izdelana mapa učnih .
dosežkov za dijake
15.9.2008
69 PIK-ov

8.7.2008
131 udeležencev, 15.9. Indikatorji
2008
preseženi
Izdelana analiza
15.9.2008
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Indikator (Nabor)
Področje
učbenikov
učnih gradiv

Enota
Vzpostavljena spletna knjižnica

Začetno
stanje

Pričakovani rezultati projekta
2008
Skupaj
1
1

Realizirano
Vzpostavljena 15.9. 2008

in
Natisnjen priročnik Tehnologija
grafičnih procesov.

Prenova
in Prenovljena baza PS in KSSZS
posodobitev baze
poklicnih
standardov
in
katalogov
standardov
strokovnih znanj
in spretnosti in
postavitev
baze
svetovalcev
v
postopku NPK
Baza svetovalcev predana v
produkcijo in podatki iz baze
vključeni v spletno mesto NRP
Elektronski
E- portfolio za NPK z navodili
portfolio

E-portfolio učiteljev z navodili

300

300

Natisnjenih 500 izvodov Indikator
presežen
15.9.2008
Pregledanih 26 e-gradiv,
15.9. 2008

1

1

Izdelani bazi
1.9.2008

1

1

Izdelana baza 8.8. 2008

1

1

Izdelan e-portfolio z
navodili in tudi testiran

1

1

15.9.2008
Izdelan e-portfolio
navodili

z

15.9.2008
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Indikator (Nabor)
Priznavanje
Inštrumentarij za ugotavljanje in
neformalno
priznavanje
neformalno
in
pridobljenih znanj priložnostno pridobljenega znanja.
in
spretnosti
odraslih
v
poklicnem
in
strokovnem
izobraževanju
Model
za
ugotavljanje
in
priznavanje
neformalno
in
priložnostno pridobljenega znanja

Enota

Začetno
stanje

Pričakovani rezultati projekta
2008
Skupaj
1
1

1

1

Realizirano
Pripravljen
instrumentarij
15.9.2008

Pripravljen model in
izdelano
gradivo,
objavljeno na spletni
strani CPI
15.9.2008
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III.

FINANČNO POROČILO

Pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL. RS 115/03-upb), (ZOFVI-UPB5,
UL.RS 16/07)
Zakon o zavodih, (UL. RS št. 12/91,17/91, 55/91, RA 13/93, RS 66/93, RS 45/94, RS 8/96, 31/00, RS
36/00, UL.RS 127/06
Zakon o javnih financah (UL. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,110/02),
Zakon o računovodstvu (UL. RS 23/99,30/02),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL.
RS 46/03),
In drugi predpisi, ki urejajo to področje
Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 UL:RS št. 114/07
Predpisi, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov
Pravilni o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebje javnega prava
(UL. RS 115/02,134/03,126/04),
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(UL. RS 12/01, UL RS 8/07)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(UR: RS 91/00, 122/00),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL. RS
134/03, 34/04),
In drugi predpisi, ki urejajo to področje
Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju UL RS št. 95/2007
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Ur.l.RS št.
81/06)
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (ur.l. RS št. 128/06).
Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (UL. RS 23/94, 71/04),
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede,
UL RS št. 69/2008
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, UL RS št. 57/2008
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, Ul RS št.
53/2008
Sklep o merilih za priznavanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih
zavodov /UL: RS 78/98, 39/99), in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
Kolektivna pogodba za javni sektor, Ul RS št. 57/2008
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Povzetek
Finančno poročilo za leto 2008 je sestavljeno iz:
− računovodskega poročila
− poslovnega poročila
V računovodskem delu poročila so prikazani prihodki in drugi prejemki Centra RS za poklicno
izobraževanje ter odhodki in drugi izdatki glede na enotni kontni načrt.
Poslovno poročilo vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Centra RS za poklicno
izobraževanje v letu 2008 ter kadrovsko analizo Centra s podatki o številu zaposlenih glede na stopnjo
izobrazbe, fluktuacijo zaposlenih ter izkoriščenosti delovnega časa.
Center RS za poklicno izobraževanje je v letu 2008 načrtoval in porabil sredstva v višini
Izkaz prihodkov in odhodkov: Obračunsko načelo
Sredstva po pogodbi
Za redno dejavnost in materialne
stroške s strani Ministrstva za 1.049.739,63
šolstvo in šport, ter povračilo
stroškov za potovanje.
Za projekte s strani Ministrstva za 264.195,69
šolstvo in šport
Za redno dejavnost in materialne
stroške s strani Ministrstva za delo, 600.025,60
družino in socialne zadeve
MDDSZ - Projekti
23.805,20
Sredstva ESF
766.301,45
Sredstva iz mednarodnih projektov 150.076,98
Ostali prihodki
53.388,45
Skupaj
2.907.533,00

Porabljena
sredstva

Saldo
(neporabljena
sredstva)

1.049.740,39

264.195,69

600.025,60
23.805,20
766.301,45
150.076,98
53.347,69
2.907.493,00

40,00
40,00

* Z MDDSZ smo imeli sklenjeno letno pogodbo v višini 620.318,50 EUR, ki pa ni bila realizirana v
celoti, zaradi nezasedenosti delovnih mest nekaterih delavcev, ki so sporazumno prekinili delovno
razmerje. Ta delovna mesta niso bila takoj zapolnili.
Celotni odhodki so znašali 2.907.493,00 EUR
− Izdatki za plače zaposlenim
1.173.065,00 EUR
− Prispevki delodajalca
237.089,00 EUR
− Izdatki za blago in storitve
1.373.722,00 EUR
− Drugi osebni prejemki
123.617,00 EUR
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV: DENARNI TOK
Viri financiranja

Sredstva
pogodbi
materialni 1.042.777,62

po Prejeta sredstva

MŠŠ-Plače,
stroški
MŠŠ-Sredstva
za 29.945,36
izobraževanje strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju
MŠŠ-Projekti
261.654,74
10.717,87 PČR
MDDSZ-Plače in
materialni stroški
617.508,25
MDDSZ-Projekti
29.502,07
6.520,19 PČR
MŠŠ-Strukturni skladi
1.018.011,82
Mednarodni projekti
159.288,40
71.676,31PČR
Lastni projekti
0,00
48.000,00 PČR

1.042.777,62

Porabljena
sredstva
1.042.777,62

4.511,66

4.511,66

0,00

261.654,74
10.717,87 PČR

261.654,74
2.131,25 PČR

0,00
8.586,62 PČR

617.508,25
29.502,07
6.520,19 PČR

609.583,99
22.832,58
0,00

7.924,26
6.669,49
6.520,19 PČR

768.424,30
134.762,71
71.676,31 PČR
77.605,99
48.000,00 PČR

774.640,50
134.762,71
8.801,32 PČR
77.605,99
45.631,98 PČR

-6.216,20
0,00
62.874,99 PČR
0,00
2.368,02 PČR

SKUPAJ

2.936.747,34

2.984.935,62

7.924,26

136.914,37

56.564,55

80.349,82

3.294.645,74

* PČR oz. ostanki po 136.914,37
denarnem toku, ki so zgolj
informativne narave

Ostanek/manjko
0,00

Analiza prihodkov : denarni tok
Prejeta sredstva 2008
MŠŠ- Plače in materialni stroški
in sredstva za investicije
1.042.777,62

Prejeta
sredstva 2007

Index

1.021.586,57

102,08

MŠŠ- Projekti
MDDSZ - Plače in materialni
stroški

261.654,74

368.287,00

71,05

617.508,25

602.633,12

102,47

MDDSZ - Projekti

29.502,07

28.082,00

105,06

768.424,30
61.235,11

526.962,21
73.601,41

145,83
83,20

Ostali mednarodni projekti
OZS
Lastni projekti*
MŠŠ – Sredstva za izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju

73.527,60
0,00
77.605,99
4.511,66

69.962,62
18.378,00
77.097,33
12.630,78

105,10

SKUPAJ

2.936.747,34

2.830.279,00

103,77

MŠŠ – Strukturni skladi
Mednarodni projekti LDV

100,68
35,73
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MŠŠ Projekti
Prejeta sredstva
Viri financiranja
Europass
36.000,00
Uveljavljanje in spodbujanje
poklicnega in strokovnega
izobraževanja
33.383,00
Delovanje študijskih skupin
Nizkonakladni učbeniki
Udeležba v dveh grozdih
Uresničevanje pravilnika o
šolskem redu ter vzgojni
koncept posamezne šole v
PIS
Skriti zaklad
Organizacija peerlerning v
Sloveniji
Sodelovanje v mreži Enqua
VET
Predsedovanje
SKUPAJ

11.526,19
104.323,00
4.000,00

Porabljena
sredstva
35.901,95

Ostanek oz. razlika
Procent
med sr. po pogodbi
porabe
in porabo sr.
98,05
99,73%

33.665,67

-282,62

12.933,48
101.831,68
4.018,13

-1.407,29
2.491,32
-18,13

100,85%
112,21%
97,62%
100,46%
100,16%

39.979,20
3.500,00

40.042,79
5.848,35

-63,59
-2.348,35

6.465,00

6.224,50

240,50

12.000,00
10.478,35
261.654,74

12.000,00
11.319,12
263.785,99

0,00
-841,14
-2.131,25

167,10%
96,28%
100,00%
108,03%
100,82%

MDDSZ Projekti
Viri Financiranja
Prejeta sredstva
Priznavanje
neformalno
in
formalnega učenja. Projekt OECD
4.500,00
Projekt RIS
20.000,00
Priznavanje
neformalno
in
priložnostno pridobljenega znanja
5.002,07
SKUPAJ
29.502,07

Porabljena
sredstva
5.351,86

Ostanek oz. razlika
Procent
med sr. po pogodbi in
porabe
porabo sr.
-851,86
118,93%

13.217,64

6.782,36

4.263,08
22.832,58

738,99
6.669,49

66,09%
85,23%
77,40%
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1. RAČUNOVODSKO POROČILO
• Bilanca stanja
na dan 31.12. 2008 (Priloga obrazec).
Pojasnila k postavkam Bilance stanja (Priloga 1) in obvezne priloge na dan 31.12.2008.

AKTIVA SKUPAJ
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANU
I Neopredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti neopr. Osnovna sredstva
Oprema
Popravek vred. Opreme
Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
PASIVA SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
Obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva

v EUR brez centov EUR
Tekoče leto 2008
Predhodno leto 2007
481.390
562.542
77.105
42.391
35.929
513.913
443.270

109.111
39.931
33.047
504.103
401.876

171.746
5.790
8.531
213.118
3.786
1.314
481.390

243.673
6.349
6.618
193.028
2.847
916
562.542
83
117.474
142.622
19.884
158.335
124.144

125.927
45.147
17.133
201.003
92.180

I. SREDSTVA
a.) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena osnovna sredstva - sedanja vrednost 6.462,00 EUR
Oprema in drobni inventar – sedanja vrednost osnovnih sredstev 70.643,00 EUR.
So izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z
Zakonom o računovodstvu ter navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 54/02). Oprema se
amortizira po stopnji 20% - 25%, računalniki in računalniška oprema pa po stopnji 25% - 50%.
Drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 letom in posamično vrednostjo pod 500,00 EUR se odpiše
neposredno ob nabavi.
b.) kratkoročna sredstva
Denarna sredstva na računih 171.746,00 EUR vsebujejo sredstva pasivnih časovnih razmejitev,
sredstva za obveznosti do dobaviteljev ter sredstva za obračunane, a neizplačane pogodbe.
Denarna sredstva glede na leto 2007 so se znižala za 71.927,00 EUR, zaradi nenehnega vnaprejšnjega
financiranja dejavnosti predvsem projektov ESF.
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Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 5.790,00 EUR so:
− kotizacije za seminarje,
Kratkoročni dani predujmi
− Plačani predujmi 8.531,00 EUR
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta:
− terjatve za MŠŠ- Plače in materialni stroški za december 2008 v višini 88.162,01 EUR
− terjatve za MŠŠ - Projekti ESF zahtevek 15.1.2009 v višini 19.849,52 EUR,
− terjatve za MDDSZ - Plače in materialni stroški za december 2008 v višini 51.446,80 EUR
− terjatve za projekte LDV 53.659,67 EUR.
Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 3.785,60 EUR
Druge kratkoročne terjatve v višini 1.314,00 EUR
ZALOGE
Center RS za poklicno izobraževanje zalog ne izkazuje.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
a.)Kratkoročne obveznosti
−

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 125.927,00 EUR so sestavljene iz obračunanih, toda
neizplačanih plač za mesec december 2008, ter drugih povračil stroškov.

−

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 45.147,14 EUR so obračunani stroški od
dobaviteljev v višini 19.372,61, obračunane neizplačane avtorske pogodbe za ESF projekte, za
projekte LDV ter mednarodnih projekti v višini 25.774,53.

−

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.133,00 EUR :
prispevki od plač v višini 15.682,35 ter obveznost za obračunani DDV za leto 2008 v višini
1.451,00 na dan 31.12.2008, ki bodo izplačane v letu 2009.

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so namenska sredstva iz prejšnjih let, ter sredstva za projekte,
ki se izvajajo v letu 2009 v višini 201.002,96 EUR.
V PČR so sredstva:
− MŠŠ ostanek iz leta 2008 za projekte 8.586,62 EUR.
− MDDSZ ostanek iz leta 2008 za projekte 13.189,68 EUR.
− MDDSZ ostanek iz leta 2008 za redno dejavnost 7.924,26 EUR
− Mednarodni projekti- ostanek iz leta 2007 in 2008 62.874,99 EUR
− Lastni projekti – ostanek iz leta 2008 2.368,02 EUR
− Neporabljena sredstva iz prejšnjih let 106.059,39 EUR.
Obrazložitev PČR iz prejšnjih let:
Od ustanovitve CPI leta 1995 pa do leta 2005 smo na CPI s sredstvi, ki smo jih pridobivali na trgu:
mednarodno sodelovanje na projektih JVE, bilateralno sodelovanje z sorodnimi inštitucijami v Evropi,
priprava in organizacija študijskih obiskov ravnali racionalno, zato so nam iz tega naslova ostajala
neporabljena sredstva. Do leta 2005 smo s strani MŠŠ tudi za sredstva pridobljena na trgu imeli
soglasje.
Neporabljena sredstva po pogodbah so sledeča:
− Mednarodne pogodbe v letih 2000-2005 – Cedefop 26.060,00 EUR
− Sodelovanje s sorodnimi inštitucijami v Evropi – Cinop 10.432,00 EUR
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−
−
−

Študijski obiski delegacij JVE 51.983,30 EUR
LDV do leta 2005 17.355,00 EUR
Kotizacije seminarjev 229,09 EUR.

PČR-je, ki nastanejo iz projektov MŠŠ in MDDSZ so porabljeni namensko in v dogovoru z MŠŠ in
MDDZS.
PČR-je za Lastne projekte, smo imeli v letu 2008 planirane v višini 48.000,00 EUR, vendar smo
zaradi likvidnostnih težav na projektu ESS morali spremeniti plan porabe ta, da smo lahko pokrivali
obveznosti nastale na projektu ESS. V januarju 2008 smo naknadno na prošnjo MŠŠ prevzeli izvajanje
projekta ESS iz stare perspektive 2004-2008 v višini 811.000,00 EUR.
Na tem projektu so nastajale izjemne likvidnostne težav, ki smo jih premagovali prav s pomočjo
sredstev, nastalih iz naslova PČR.
Lastni viri
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavljajo neodpisano vrednost osnovnih sredstev v
višini 92.180,00 EUR.
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BILANCA STANJA na dan 31.12.2008
ČLENITEV
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV
1
2
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
00
ČASOVNE RAZMEJITVE
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
02
NEPREMIČNINE
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
05
OSNOVNIH SREDSTEV
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE
RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
10
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
11
USTANOVAH
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
14
KONTNEGA NAČRTA
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

Oznaka
ZNESEK
za
AOP
Tekoče leto Predhodno leto
3
4
5
001

77.105

109.111

002

42.391

39.931

003
004
005
006

35.929
0
0
513.913

33.047
0
0
504.103

007

443.270

401.876

008
009
010
011

0
0
0
0

0
0
0
0

012

404.285

453.431

013

0

0

014

171.746

243.673

015
016

5.790
8.531

6.349
6.618

017

213.118

193.028

018
019

0
3.786

0
2.847
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17
18
19
30
31
32
33
34
35
36
37
99

20
21
22
23
24
25
26
28
29

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C)
ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE
I.
AKTIVA
SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E)
LASTNI
VIRI
IN
DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058059)

020
021
022

1.314
0
0

916
0
0

023

0

0

024
025
026
027
028
029
030
031

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

032

481.390

562.542

033

0

0

034

389.210

438.398

035

0

83

036
037
038

125.927
45.147
17.133

117.474
142.622
19.884

039

0

0

040
041
042
043

0
0
0
201.003

0
0
0
158.335

044

92.180

124.144
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90
91
92
93
940
9410
9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986
99

SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI
ZA
NEOPREDMETENA
SREDSTVA
IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I.
PASIVA
SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

045
046
047
048
049

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

050

0

0

051

0

0

052
053
054
055

0
0
0
0

0
0
0
0

056

92.180

124.144

057
058
059

0
0
0

0
0
0

060

481.390

562.542

061

0

0
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• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
V letu 2008 so bila nabavljena opredmetena osnovna sredstva in sicer:
a.) Nabavljena osnovna sredstva v višini 14.600,00 EUR:
Tiskalnik
360,10 EUR
Program Kerio odjemalec
2.460,00 EUR
Prenosnik HP Compaq
1.523,56 EUR
Prenosnik HP Compaq 2 kom
3.047,13 EUR
Telefonska centrala
2.566,25 EUR
Omare za arhiv
2.867,04 EUR
Stoli
996,00 EUR
Uničevalnik dokumentov
779,92 EUR
Nabave v letu 2008:
− - Lastna sredstva

14.600,00 EUR

Nabavili smo samo nujno potrebne stvari, kot so 3 prenosniki, omare za arhiv, stole, ter rezalnik
papirja.
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV

1
I. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
upravljanju
(701+702+703+704+705+706+7
07)
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske
pravice
C.
Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna
sredstva
II. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
lasti
(709+710+711+712+713+714+7
15)

Povečan
je
Zmanjšanj
Neodpisa
Zmanjšanj
popravk
e
Amortizac na
e nabavne
a
popravka ija
vrednost
vrednosti
vrednost
vrednosti
(31.12.)
i
10
(36
7
8
9
4+5-67+8-9)

Prevred
notenje
zaradi
okrepitv
e

Prevre
dnoten
je
zaradi
oslabit
ve

11

12

77.105

0

0

0

0

0

0

0

2.882

6.462

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
43.724

0
0
70.643

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oznaka Nabavn
za AOP a
vrednost
(1.1.)

Povečan
Poprave
je
k
nabavne
vrednost
vrednost
(1.1.)
i

2

3

4

700

544.034 434.923 14.600

0

0

0

46.606

701

0

0

0

0

0

0

702

39.931

33.047

2.460

0

0

703

0

0

0

0

704
705
706

0
0
0
0
0
0
504.103 401.876 12.140

707

0

0

708

0

0

5

88

A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske
pravice
C.
Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna
sredstva
III. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
finančnem
najemu
(717+718+719+720+721+722+7
23)
A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske
pravice
C.
Druga
neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna
sredstva

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

712
713
714

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720
721
722

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalski naložb in
posojil
CPI v letu 2008 v bilanci ni izkazoval dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL
ZNESEK
Znesek
Znesek
Znesek povečan
Znesek
VRSTA
NALOŽB Oznaka naložb popravko povečan j
popravk
OZIROMA POSOJIL
za AOP in danih v naložb ja
in danih naložb ov
posojil
posojil
in danih naložb
(1.1.)
(1.1.)
posojil in danih
posojil
1
I. Dolgoročne finančne
naložbe
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)
1. Naložbe v delnice v javna
podjetja
2. Naložbe v delnice v
finančne institucije
3. Naložbe v delnice v
privatna podjetja
4. Naložbe v delnice v tujini
B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+81
2)
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja
2. Naložbe v deleže v
finančne institucije
3. Naložbe v deleže v
privatna podjetja
4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

Znesek
zmanjšanj
a naložb
in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb
in
danih
posojil

Znesek
naložb
in danih
posojil
(31.12.)

Znesek
popravko
v naložb
in danih
posojil
(31.12.)
(4+6-

Knjigovods
ka vrednost
naložb
in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb
in
danih
posojil

11 (9-10)

12

2

3

4

5

6

7

8

9 (3+5- 10
7)
8)

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite
kovine,
drage
kamne,
umetniška dela in podobno
D.
Druge
dolgoročne
kapitalske
naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom
2. Premoženje, preneseno v
last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
3.
Druge
dolgoročne
kapitalske naložbe doma
4.
Druge
dolgoročne
kapitalske naložbe v tujini
II. Dolgoročno dana posojila
in
depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+82
6+827+828)
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom
3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem
4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam
5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države
7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu
8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino
B. Dolgoročno dana posojila
z odkupom vrednostnih
papirjev
(830+831)
1. Domačih vrednostnih
papirjev
2. Tujih vrednostnih papirjev
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
2. Drugi dolgoročno dani
depoziti
D. Druga dolgoročno dana
posojila
III.
Skupaj
(800+819)

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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• Izkaz prihodkov in odhodkov –določenih uporabnikov
od 1.1.2008 do 31.12.2008

A.
PRIHODKI
OD
POSLOVANJA
Prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Prihodki od prodaje blaga in
materiala
FINANČNI PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI
STROŠKI
BLAGA,
MATERIALA IN STIRITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalcev
Drugi stroški dela
Drugi odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV

v EUR brez centov
2008

2007

Indeks

2.711.117

2.412.581

1,126

2.711.117

2.412.581

1,126

193.127
3.289
2.907.533

333.397
3.171
2.749.149

0,579
1,037
1,058

1.373.722
76.190
1.297.532
1.533.771
1.173.065

1.322.433
90.691
1.231.748
1.426.246
1.067.799

1,039
0,840
1,053
1,075
1,098

237.089
123.617

0,833
1,673

2.907.493

284.568
73.879
238
2.748.923

40

226

1,058

ANALIZA PRIHODKOV IZ POSLOVANJA
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Struktura prihodkov iz poslovanja
je bila naslednja:
Javna služba : 100%
Obračunsko načelo
MŠŠ REDNA DEJAVNOST
MŠŠ PROJEKTI
MDDSZ REDNA DEJAVNOST
OSTALI PRIHODKI MŠŠ ESF
MEDNARODNI IN OSTALI PROJEKTI
MDDSZ PROJEKTI
OSTALI PRIHODKI

Leto 2008
1.049.740
264.196
600.026
766.301
150.077
23.805
53.388
2.907.533

Leto 2007
992.270
357.978
607.574
402.827
355.489
21.562
11.449
2.749.149,00

indeks
1,058
0,738
0,988
1,902
0,422
1,104
4,663
1,058

1. MŠŠ ESF indeks 1,902 je povečan glede na leto 2007 zaradi dodatnega projekta ESF stara
perspektiva.
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ANALIZA ODHODKOV (v EUR):
Celotni odhodki v letu 2008 znašajo 2.907.493 EUR, ki so nastali pri izvajanju javne službe.
Stroški materiala:
Stroški
elektrike,
ogrevanja, goriva
Stroški nadom. delov
za osn. sredstva
Droben inventar
Pisarniški material, str.
literatura
SKUPAJ

2008 leto
25.914

2007 leto
22.346

index
1,160

3.052

11.592

0,263

1.617
45.607

9.306
47.447

0,174
0,961

76.190

90.691

0,840

Stroški storitev

2008 leto

2007 leto

index

24.653

27.409

0,899

56.733

42.328

1,340

152.546

135.367

1,127

99.719

106.408

0,937

588
707.259

762
489.307

0,772
1,445

4.845
13.702

6.518
10.375

0,743
1,321

83.965

94.925

0,885

48.848

196.542

0,254

104.674

121.807

0,860

1.297.532

1.231.748

1,053

Stroški
telefona,
poštnina
Storitve vzdrževanja
opreme, rač. prog
Najemnina,
čiščenje
poslovnih prost.
Dnevnice hot. storitev
prevoz v tuj.
Bančne provizije
Stroški
avtorskih
honorarjev
Stroški zavarovanja
Stroški
za
izob.
zaposlenih
Stroški tiskanja in
oblikovanja
Stroški
za
sofinanciranje,
sodelovanje
z
inštitucijami
Ostali stroški (razpisi,
reprezentanca)
Štud. servis, štipendije,
sofinanc
SKUPAJ

Stroški najemnin izkazujejo najem poslovnih prostorov. Delež stroškov najemnine, ki odpade na MŠŠ,
plačuje MŠŠ direktno iz proračunske postavke, delež najemnine, ki odpade na MDDSZ, pokriva z
letno pogodbo o sofinanciranju redne dejavnosti CPI.
Stroški za avtorske honorarje obsegajo avtorstvo pisnih izdelkov, priprave izobraževalnih programov,
avtorsko delo predavateljev na delavnicah in seminarjih, avtorstvo učbenikov. Avtorski izdelki so
priloga k avtorski pogodbi. Prav tako Center večino programov stalnega strokovnega izobraževanja ne
izvaja sam, ampak v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, zato je Svet Centra sprejel tudi cenik storitev.
Stroški dela
Osnovne plače
Stroški prehrane
Stroški prevoza

2008 leto
1.173.065
33.903
52.619

2007 leto
1.067.799
28.649
45.229

index
1,005
1,183
1,163
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Regres za dopust in
odpravnine
Prispevki
Davek na plače
Prispevek
za
prost.pok.zavar.
SKUPAJ

37.094

49.483

0,750

189.512
24.461
23.117

171.588
39.808
23.689

1,105
0,614
0,976

1.533.771

1.426.246

1,075

Amortizacija
Na strani prihodkov CPI ne izkazuje sredstev za pokrivanje amortizacije, zato se strošek amortizacije
v celoti zmanjša in prenese v breme sredstev danih v upravljanje ustanovitelja.
Dolgoročne rezervacije
CPI ne oblikuje dolgoročnih rezervacij
Davek od dobička
CPI nima davka od dobička
Drugi stroški
CPI nima drugih stroškov.
Odhodki financiranja
CPI nima odhodkov financiranja
Izredni odhodki
CPI v letu 2008 nima izrednih odhodkov.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2008 do 31.12.2008
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
1
760

761
762
763
del 764
del 764

del 466
460
461
del 464
del 464

2
A)
PRIHODKI
OD
POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE
VREDNOSTI
ZALOG
PROIZVODOV
IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č)
PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI
PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D)
CELOTNI
PRIHODKI
(860+865+866+867)
E)
STROŠKI
BLAGA,
MATERIALA
IN
STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F)
STROŠKI
DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

Oznaka ZNESEK
za
AOP
Tekoče leto
3

4

Predhodno
leto
5

860

2.711.117

2.412.581

861

2.711.117

2.412.581

862

0

0

863

0

0

864
865
866

0
3.289
193.127

0
3.171
333.397

867

0

0

868
869

0
0

0
0

870

2.907.533

2.749.149

871

1.373.722

1.322.439

872
873
874

0
76.190
1.297.532

0
90.691
1.231.748

875

1.533.771

1.426.246

876
877

1.173.065
237.089

1.067.799
284.568
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del 464
462
463
del 465
del 465
467
468
del 469
del 469

DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M)
PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI
ODHODKI
(886+887)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N)
CELOTNI
ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)
O)
PRESEŽEK
PRIHODKOV
(870-888)
P)
PRESEŽEK
ODHODKOV
(888-870)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)
Število mesecev poslovanja

878
879
880
881
882
883
884

123.617
0
0
0
0
0
0

73.879
0
0
0
0
19
219

885

0

0

886
887

0
0

0
0

888

2.907.493

2.748.923

889

40

226

890

0

0

891

0

0

892

52

51

893

12

12
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• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti
V letu 2008 CPI ne izkazuje prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Od 01.01.2008 do 31.12.2008
(v eurih, brez
centov)
ZNESEK

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
1
760

761
762
763
del 764
del 764

del 466
460
461

Oznaka
Prihodki
in
za
odhodki
za
AOP
izvajanje
javne službe
2
A)
PRIHODKI
OD
POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE
VREDNOSTI
ZALOG
PROIZVODOV
IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č)
PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI
PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D)
CELOTNI
PRIHODKI
(660+665+666+667)
E)
STROŠKI
BLAGA,
MATERIALA
IN
STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F)
STROŠKI
DELA

3
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

4

Prihodki
in
odhodki
od
prodaje blaga
in storitev na
trgu
5

2.711.117
2.711.117

0
0

0

0

0
0
3.289
193.127

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.907.533

0

1.373.722
0
76.190
1.297.532
1.533.771

0
0
0
0
0
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(676+677+678)
del 464
del 464
del 464
462
463
del 465
del 465
467
468
del 469
del 469

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M)
PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI
ODHODKI
(686+687)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N)
CELOTNI
ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684+685)
O)
PRESEŽEK
PRIHODKOV
(670-688)
P)
PRESEŽEK
ODHODKOV
(688-670)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

1.173.065
237.089
123.617
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.907.493

0

40

0

0

0

0

0
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• Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega
toka
CPI prihodke in odhodke izkazuje tudi po načelu denarnega toka zaradi zagotovitve podatkov o javno
finančnih prihodkih in odhodkih (evidenčni promet).
V izkazu so prihodki in odhodki od 1.1.2008 do 31.12.2008 naslednji:
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

2.936.747,34 EUR
2.984.935,62 EUR
48.188,28 EUR

Analiza odhodkov za leto 2008 (v EUR):
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Skupaj Odhodki za leto 2008:
Bruto plače s prispevki delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)
Davek na izplačane plače
regres za letni dopust in odpravnine
Prehrana in prevoz
sredstva za avtorske in podjemne pogodbe
Izdatki za blago in storitev
Drugi odhodki
investicijski odhodki

2.984.935,62
1.350.018,00
21.719,00
26.820,00
37.607,24
84.736,38
739.567,00
407.908,79
301.959,21
14.600,00

Skupaj Prihodki za leto 2008:
MŠŠ – plače in materialni stroški
MŠŠ – projekti
MŠŠ- sred.za izobr. strok. del v vzg. in izob.
MŠŠ - strukturni skladi
MDDSZ – plače in materialni stroški
MDDSZ – projekti
Mednarodni projekti
Lastni projekti

2.936.747,34
1.042.777,62
261.654,74
4.511,66
768.424,30
617.508,25
29.502,07
134.762,71
77.605,99
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Od 01.01.2008 do 31.12.2008
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2
I.
SKUPAJ
PRIHODKI
(402+431)
1.
PRIHODKI
ZA
IZVAJANJE
JAVNE
SLUŽBE
(403+420)
A.
Prihodki
iz
sredstev
javnih
financ
(404+407+410+413+418+419)
a.
Prejeta
sredstva
iz
državnega
proračuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b.
Prejeta
sredstva
iz
občinskih
proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d.
Prejeta
sredstva
iz
javnih
skladov
in
agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

del 7400
del 7400
del 7401
del 7401
del 7402
del 7402
del 7403
del 7403
del 7404
del 7404
del 740

Oznaka ZNESEK
za
AOP
Tekoče leto
3
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

4

Predhodno
leto
5

2.936.748

2.830.279

2.936.748

2.830.279

2.724.379

2.549.488

2.724.379
2.724.379
0

2.549.488
2.516.468
33.020

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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741

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
732
786
787
del 7130
del 7102
del 7103
del 7100
del 7141

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II.
SKUPAJ
ODHODKI
(438+481)
1.
ODHODKI
ZA
IZVAJANJE
JAVNE
SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A.
Plače
in
drugi
izdatki
zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

0

0

212.369
0
3.289

280.791
0
3.061

0
5.886
0
40.804
162.390
0
0
0

0
19.578
0
22.250
235.902
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

2.984.935

2.875.219

2.984.935

2.875.219

2.024.618
1.162.708
37.607
84.736
0
0

1.781.808
1.046.497
48.948
74.078
19.182
0
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del 4005
del 4009
del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410
411
412
413
4200
4201
4202
4203

Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B.
Prispevki
delodajalcev
za
socialno
varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J.
Investicijski
odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev

445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

739.567
0

593.103
0

209.029
102.933
82.461
727
1.189

195.875
94.753
75.722
639
1.071

21.719

23.690

736.688
155.291
33.677
49.588
9.990
98.838
55.472
153.533
0
26.820
153.479
0
0
0
0
0
0

832.788
156.663
18.684
44.484
10.343
106.587
64.259
118.503
0
45.542
267.723
0
0
0
0
0
0

14.600
0
0
14.600
0

64.748
0
0
64.748
0
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4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA
TRGU
(482+483+484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
III/1
PRESEŽEK
PRIHODKOV
NAD
ODHODKI
(401-437)
III/2
PRESEŽEK
ODHODKOV
NAD
PRIHODKI
(437-401)

475
476
477
478
479
480

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.187

44.940

481
482
483
484
485
486
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• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1.2008 do 31.12.2008, se
izkazujejo podatki o prejetih vplačilih danih posojil za tekoče in preteklo leto.
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov CPI ne izkazuje teh podatkov.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2008 do 31.12.2008
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV NAZIV KONTA
KONTOV

Oznaka ZNESEK
za
AOP
Tekoče leto

1

3

4

Predhodno
leto
5

500

0

0

501

0

0

0

0

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti
503
države ali občin
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev
511
V.
DANA
POSOJILA
512
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513

0

0

0

0

0

0

Dana posojila javnim skladom
514
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
515
občin
Dana posojila finančnim institucijam
516

0

0

0

0

0

0

750
7500
7501
7502

440
4400
4401
4402
4403

2
IV.
PREJETA
VRAČILA
DANIH
POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
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4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI/1
PREJETA
MINUS
DANA
(500-512)
VI/2
DANA
MINUS
PREJETA
(512-500)

523

0

0

524

0

0

525

0

0

POSOJILA
POSOJILA
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• Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
V letu 2008 CPI izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 48.187 EUR. To je presežek
odhodkov nad prihodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2008 do 31.12.2008
(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV NAZIV KONTA
KONTOV

Oznaka ZNESEK
za
AOP
Tekoče leto

1

3

4

Predhodno
leto
5

550

0

0

551

0

0

552
553
554
555
556
557
558
559

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

560

0

0

561

0

0

562
563
564
565
566
567
568
569

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

50
500
5001
5002
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
501
55
550
5501
5502
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
551

2
VII.
ZADOLŽEVANJE
(551+559)
Domače
zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri državnem proračunu
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Zadolževanje v tujini
VIII.
ODPLAČILA
DOLGA
(561+569)
Odplačila
domačega
dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov državnemu proračunu
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino
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IX/1
NETO
ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2
NETO
ODPLAČILO
DOLGA
(560-550)
X/1
POVEČANJE
SREDSTEV
NA
RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2
ZMANJŠANJE
SREDSTEV
NA
RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

570

0

0

571

0

0

572

0

0

573

48.187

44.940
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• Pisne računovodske informacije- razkritja in pojasnila
Pojasnila in razkritja o podatkih izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah
k tem izkazom so naslednja:
CPI izkazuje po stanju na dan 31.12.2008 kratkoročne terjatve in sicer:
Denarna sredstva na računih 171.746,00
Terjatve do kupcev (računi za kotizacije za seminarje) 5.790,00 EUR
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 213.118,00 in sicer:
− MŠŠ plače in materialni stroški za december 88.162,01EUR
− MŠŠ sredstva za ESF projekte 19.849,52 EUR
− MDDSZ plače in materialni stroški za december 51.446,80 EUR
− Terjatve za projekte LDV 53.659,67 EUR
Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 3.785,60 EUR
Druge kratkoročne terjatve v višini 1.314,00 EUR
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 125.927,00 EUR
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ter obračunane pogodbe 45.147,14 EUR, obveznost do
dobaviteljev v višini 19.372,61 EUR, obračunane neizplačane avtorske pogodbe za ESF ter projekte
LDV v višini 25.774,53 EUR.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.133,00 EUR:
− Prispevki od plač v višini 15.682,35 EUR, ter obveznost za obračunani DDV za leto 2008 v
višini 1.451,00 EUR na dan 31.12.2008, ki bodo izplačane v letu 2009.
Kratkoročno odložena sredstva 201.002,96 EUR, od tega :
− PČR MŠŠ (ostanek iz leta 2008) za projekte 8.586,62 EUR
− PČR MDDSZ (ostanek iz leta 2007 in 2008) za projekte 13.189,68 EUR
− PČR za mednarodne projekte 62.874,99 EUR
− Lastni projekti ostanek iz leta 2008 2.368,02 EUR
− Neporabljena sredstva iz prejšnjih let 106.059,39 EUR.
Obrazložitev PČR iz prejšnjih let:
Od ustanovitve CPI leta 1995 pa do leta 2005 smo na CPI s sredstvi, ki smo jih pridobivali na trgu:
mednarodno sodelovanje na projektih JVE, bilateralno sodelovanje z sorodnimi inštitucijami v Evropi,
priprava in organizacija študijskih obiskov ravnali racionalno, zato so nam iz tega naslova ostajala
neporabljena sredstva. Do leta 2005 smo s strani MŠŠ tudi za sredstva pridobljena na trgu imeli
soglasje.
Neporabljena sredstva po pogodbah so sledeča:
− Mednarodne pogodbe v letih 2000-2005 – Cedefop 26.060,00 EUR
− Sodelovanje s sorodnimi inštitucijami v Evropi – Cinop 10.432,00 EUR
− Študijski obiski delegacij JVE 51.983,30 EUR
− LDV do leta 2005 17.355,00 EUR
− Kotizacije seminarjev 229,09 EUR.
PČR-je, ki nastanejo iz projektov MŠŠ in MDDSZ so porabljeni namensko in v dogovoru z MŠŠ in
MDDZS.
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PČR-je za Lastne projekte, smo imeli v letu 2008 planirane v višini 48.000,00 EUR, vendar smo
zaradi likvidnostnih težav na projektu ESS morali spremeniti plan porabe ta, da smo lahko pokrivali
obveznosti nastale na projektu ESS. V januarju 2008 smo naknadno na prošnjo MŠŠ prevzeli izvajanje
projekta ESS iz stare perspektive 2004-2008 v višini 811.000,00 EUR.
Na tem projektu so nastajale izjemne likvidnostne težav, ki smo jih premagovali prav s pomočjo
sredstev, nastalih iz naslova PČR.
Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu:
− -Celotni prihodki 2.907.533,00 EUR
− -Celotni odhodki 2.907.493,00 EUR
− -Presežek prihodkov 40,00 EUR
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka:
− -Skupaj prihodki 2.936.747,34 EUR
− -Skupaj odhodki 2.984.935,62 EUR
− -Presežek odhodkov nad prihodki 48.188,28 EUR
Analiza prihodkov
Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali 2.907.533,00 EUR in so bili za 5,77% višji od
doseženih prihodkov v letu 2007.
Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanje javne službe, tržne dejavnosti nimamo.
Analiza odhodkov
Celotni odhodki v letu 2008 znašajo 2.907.493,00 EUR in so višji za 5,77% od odhodkov v letu 2007.
V EUR brez centov
Leto 2008
Leto 2007
Vrsta stroška
Znesek
% v celotnih Znesek
Indeks
odhodkih
Stroški materiala
76.190
2,62%
90.691
0,840
Stroški storitev
1.197.532
44,63%
1.231.748
1,053
Stroški dela
1.533.771
52,76%
1.426.246
1,075
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• Obračun davka od dobička pravnih oseb
Po zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Ur.l.RS, št. 72/93, 20/95, 18/96-1062, 34/96, 82/973891, 27/98-1070, 1/00-28, 50/02-2456 in 108/02), so davčne zavezanke vse pravne osebe in v skladu
s 199. členom Zakona o davčnem postopku predlagajo obrazec za obračun davka od dobička pravnih
oseb.
CPI v letu 2008 nima tržne dejavnosti tako,da tudi nima davka iz dobička.
1.1 Pregled projektov po pogodbi – Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za šolstvo in šport je CPI-ju za izpeljavo projektov in nalog v letu 2008 zagotovilo
proračunska sredstva v višini 261.654,74 €, od tega:
Št.

Ime projekta

Proračunska
postavka

1.

Europass

6676

2.

Uveljavljanje in 4019
spodbujanje
poklicnega
in
strokovnega
izobraževanja
Delovanje
6676
študijskih skupin
Nizko nakladni 4832
učbeniki

3.
4
5.

Skriti zaklad

6.

Uresničevanje
6870
pravilnika
o
šolskem redu ter
vzgojni koncept
posamezne šole v
PIS
Udeležba v dveh 6870
grozdih:
Učitelji
izobraževalci,
Priznavanje
neformalno
pridobljenega
znanja v okviru
doseganja ciljev
2010

7.

8.

7160

Organizacija Peer 7167

Ime
proračunske
postavke
Dejavnost
srednjega
šolstva
Promocija
izobraževalne
dejavnosti

Skrbnik PP na Pogodbeni znesek
MŠŠ
v€

Dejavnost SŠ

N. Škerjanc

Učbeniki
učna
tehnologija
Inovativni
projekti,
interesne
dejavnosti
mladine
Evalvacije
nacionalni
kurikul

Evalvacije
nacionalni
kurikul

Mednarodno

N. Škerjanc

36.000,00

Mag. Polona 33.383,00
Šoln Vrbinc

in R. Stanič

11.526,19
104.323,00

Nada
Požar 3.500,00
Matijašič

in Andreja Barle 39.979,20
Lakota

in Andreja Barle 4.000,00
Lakota

Viljana Lukas

6.465,00
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9.

10.

learning-a
v
Sloveniji
Predsedovanje
5785

sodelovanje
Stroški
Jelka Arh
10.478,35
predsedovanja
EU
na
področju
izobraževanja
Raziskovalne
Andreja Barle 12.000,00
in
strokovne Lakota
naloge
za
izobraževanje
261.654,74

Sodelovanje
v 7169
mreži
ENQA
VET
Skupaj

Ostali projekti MŠŠ
Št.

Ime projekta

Proračunska
postavka

1.

Nadaljnje
7153
izobraževanje in
usposabljanje
strokovnih
delavcev v VIZ

Ime
proračunske
postavke
Izobraževanje
učiteljev

Skrbnik PP na Pogodbeni znesek
MŠŠ
v€
Darinka
Cankar

4.511,66

1.1.1. Europass
V okviru centra deluje Nacionalni Europass Center. Europass je orodje, katerega naloga je, da
posamezniku pomaga, da svoja znanja, kvalifikacije in kompetence jasno in brez težav predstavi
državam EU, državam EFTA/EGP in v državah kandidatkah. Tako je namen Europass-a izboljšati
transparentnosti poklicnih kvalifikacij, povečati mobilnosti v izobraževanju in v zaposlovanju.
Pobuda Europass zajema 5 dokumentov: Europass življenjepis, jezikovna izkaznica, Europass
mobilnost, priloga k diplomi in priloga k spričevalu.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€

Europass
36.000,00
35.901,95
Rezultati:
− 19 predstavitev Europass
− sodelovanje na 7 zaposlitvenih sejmih,
− izdanih je bilo 240 dokumentov Europass mobilnost in
− 346 prilog k spričevalu.

98,05

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
99,73

1.1.2 Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja je povezano z informiranjem in svetovanjem v
procesu vseživljenjskega učenja in je transverzalna vsebina, ki je prepoznavna kot predpogoj, da bo
vseživljenjsko učenje postalo realnost. Predstave o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o
poklicih samih, so pri mnogih osnovnošolcih, njihovih starših in širši javnosti velikokrat pomanjkljive.
Premalo je poznano, da sodoben in zanimiv učni proces v poklicnih in strokovnih šolah zagotavlja
dijakom kakovostno strokovno znanje in praktično izpopolnjevanje, ki po končanem šolanju, v
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mnogih primerih omogoča takojšnjo zaposlitev. Po drugi strani je pomembno dejstvo, da
poklicno/strokovno izobraževanje omogoča dijakom tudi nadaljevanje šolanja na višjih stopnjah.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Promocija poklicev

33.383,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
33.665,62

- 282,62

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
100,85

Rezultati:
− pripravljena promocijska gradiva: beležka in zloženka za Gostinstvo in turizem
− Izdelana publikacija Poklicni kažipot
− izdelan načrt promocijskih aktivnosti
− Izvedenih 10 promocijske aktivnosti po regijah
− informacije objavljene na spletni strani CPI
− izdelano poročilo
1.1. 3. Študijske skupine
Preko študijskih skupin poteka sistematično, organizirano strokovno delo pedagoških delavcev
usmerjeno v razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja ter seznanjanje z novostmi kot so: novi
pristopi k sistemu ocenjevanja in vrednotenja znanja za strokovne module za vsa strokovna področja
ter aktualne novosti na področju stroke (za vsako strokovno področje posebej). V okviru študijskih
skupin so se pripravljali minimalni standardi za opreme šol in predlogi projektov opremljanja šol z
učno tehnologijo.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Študijske skupine
Rezultati:

11.526,19

po Porabljena
sredstva v €
12.933,48

Saldo v €
-1.407,29

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
112,21%

Izpeljanih je bilo 159 srečanj študijskih skupin po posameznih strokovnih področjih:
− izvedenih je bilo 95 delavnic in seminarjev
− 59 srečanj na temo prenova izobraževalnih programov
1. 1.4. Učbeniki in učna tehnologija
MŠŠ je v letu 2008 sofinanciralo pripravo učbenikov oziroma učnih gradiv za strokovno teoretične
predmete in praktični pouk v novih in prenovljenih programih.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Učbeniki in učna 104.323,00
tehnologija

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
101.831,68

2.491,32

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
97,62

Rezultati:
Sredstva, namenjena za izvedbo razpisa za nastajanje novih učbenikov/učnih gradiv na področju
poklicnega in strokovnega izobraževanja, smo porabili:
− za izplačilo avtorskih honorarjev razpisnih gradiv, recenzentom, lektorjem,
− za plačilo nekaterih založniških storitev ter odvetniških storitev
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−
−

na novo so bili potrjeni 4 učbeniki in 12 rokopisov ter
izdelan Katalog potrjenih učbenikov za šolsko leto 2008/2009.

1.1.5 Projekt Skriti zaklad
Skozi projekte »Skriti zaklad« želimo predvsem vzpodbujati inovativne pristope šol pri prenovi
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter razvoj različnih znanj in spretnosti, ki pripomorejo k
krepitvi kompetenc učiteljev.
V zvezi z realizacijo projekta skriti zaklad je že po sprejetju LDN za leto 2008 prišlo do spremembe,
saj bo v bodoče vodenje aktivnosti prevzel Pedagoški inštitut v Ljubljani.
Projekt
Izobraževanja
uvajanje

Sredstva
pogodbi v €
za 3.500,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
5.848,35

-2.348,35

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
167,10%

Rezultati:
− sodelovanje v programskem svetu
− v letu 2008 je bila zaključena izbira projektov 2007/2008
− zbrana vsa poročila
− organizirana konferenca 3.10. 2008
1.1. 6 Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v PIS
Center je v letu 2008 vodil in koordiniral raziskavo Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter
vzgojni koncept posamezne šole v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Uresničevanje
39.979,20
pravilnika o šolske
redu…

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
40.042,79

-63,59

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
100,16%

Rezultati:
− - Pripravljena znanstvena monografija »Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni
koncept« z ugotovitvami raziskave
1.1.7 Udeležba v grozdih
Center sodeluje v dveh grozdih in sicer:
a.) Priznavanje učnih dosežkov. Delo grozda se osredotoča na dve glavni prioritetni področji:
− Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in priprava priporočil za vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja.
− Razvoj nacionalnih ogrodij kvalifikacij.
b.) Grozd učitelji in izobraževalci, podskupina za učitelje in izobraževalce v poklicnem izobraževanju.
Delo grozda je usmerjeno predvsem v nove razvojne procese na področju izobraževanja učiteljev.
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Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Udeležba v grozdih

4.000,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
4.018,13

-18,13

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
100,46

Rezultati:
− Udeležba na sestankih grozda učiteljev in izobraževalcev: 31.1. in 17.4. 2008, 28.11.2008
− Udeležba na dveh delovnih sestankih za priznavanje učnih dosežkov 6. in 7. in 7. maja v
Bruslju
− Udeležba na eni akciji vzajemnega učenja v Krakovu, 11. in 13. junija 2008
1.1.8 Organizacija Peer learning-a V Sloveniji
Program Peer Learning-a v Sloveniji (vzajemno učenje) smo pripravili v sodelovanju s pripravljalno
skupino pri Evropski komisiji; vabila s programom so bila odposlana v mesecu juniju 2008 s strani
Evropske komisije.
V ta namen sta bila organizirana 2 sestanka s pripravljalno skupino v Bruslju, in sicer 17.4.2008 ter
24.6.2008 ter sestanki s pripravljalno skupino v Sloveniji
Projekt
Organizacija
Learning-a
Sloveniji

Sredstva
pogodbi v €
Peer 6.465,00
v

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
6.224,50

240,50

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
96,28

Rezultati:
− Izveden Peer Learning 20-22. oktobra 2008 na Bledu
− Izdelano zaključno poročilo in objavljeno na spletni strani CPI
Na srečanju grozda 28.11. 2008 so bili obravnavani rezultati s PLA v Sloveniji. V imenu Evropske
komisije je Slovenija prejela zahvalo za dobro organizacijo srečanja in za izkazano gostoljubje.
1.1.9 Predsedovanje
Sodelovanje v podskupini za program predsedovanja obsega vrsto aktivnosti, ki so navedene v
poglavju 3.3.6
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Predsedovanje

10.478,35

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
11.319,12

-841,14

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
108,03%

1.1. 10 Sodelovanje v mreži
Sodelovanje v mreži ENQA VET je usmerjeno v vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja
kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vzpostavitvi središča za kakovost na Centru
RS za poklicno izobraževanje.
Projekt
Sodelovanje

Sredstva
pogodbi v €
v 12.000,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
12.000,00

0,00

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
100,00
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mreži ENQA VET
Rezultati:
− vzpostavljeno središče za kakovost
− sodelovanje na srečanjih vzajemnega učenja
1.1.11 Ostali projekti MŠŠ- Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ
V letu 2008 so bile glavne aktivnosti priprava novih programov izobraževanja in usposabljanja in
prijava na razpis MŠŠ ter izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja.
Projekt
Sredstva
po Porabljena sredstva Saldo v €
Odstotek
pogodbi v €
v€
izkoriščenosti
sredstev
Izobraževanje
in 4.511,66
4.511,66
0,00
100,00
usposabljanje
strokovnih
delavcev v VIZ
Rezultati:
− Sprejetih 10 programov za Katalog 2008/09
− izpeljanih je bilo: 4 programi iz Kataloga 2007/2008 in 3 programi iz kataloga 2008/2009
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1.1Pregled porabljenih sredstev po projektih –
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Center je v letu 2008 od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izpeljavo projektov in
nalog imel pogodbo v višini 36.022,36 €. Pregled projektov je prikazan v spodnji tabeli.
Št.

Ime projekta

Proračunska
postavka

1.

Projekt RIS

5511

2.

Priznavanje
5511
neformalno
in
priložnostno
pridobljenega
znanja
Projekt OECD
1402

3.

Ime
proračunske
postavke
Razvoj
nacionalne
kvalifikacijske
strukture
Razvoj
nacionalne
kvalifikacijske
strukture

Skrbnik PP na Znesek
MDDSZ
Mateja Sedej

20.000,00

Andraž Zgonc

5.002,07

Lastna
Maja Križan
udeležba PhareEU programi

Skupaj

4.500,00
29.502,07

1.1.1. Projekt RIS
Z namenom nudenja podrobnejših informacij smo obstoječi sistem v letu 2008 dograjevali, vzdrževali
in ažurirali, vse z namenom pridobiti in ohraniti status osrednje informacijske točke na področju
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Projekt RIS

20.000,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
13.217,64

6.782,36

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
66,09

Obrazložitev ostanka sredstev
V letu 2008 smo začeli s prenovo spletne strani, ki se je žal zavlekla v leto 2009. Razlog za odstopanje
od plana je v odsotnosti in preveliki zasedenosti ključnih ljudi, ki so bili odgovorni za pripravo in
prenovo vsebine spletne strani. Projekt bo zaključen do konca februarja 2009.
Rezultati:
− Podeljenih je bilo 51 uporabniških imen in gesel za uporabo baze certifikatov. Trenutno je 110
izvajalcev postopkov NPK.
− Spletne strani so ažurno obnovljene.
− Spletna stran NRP in CPI je dopolnjena z kontaktnim obrazcem preko katerega smo prejeli 68
vprašanj na spletni strani NRP in 71 vprašanj na spletni strani CPI.
1.1.2 Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja
Temeljni namen je vzpostaviti metodološki koncept spremljanja postopkov preverjanja in potrjevanja
ter sistemskih dokumentov, ustreznost kataloga za NPK ter sistematično spremljanje dela svetovalcev
v postopkih preverjanja in potrjevanja.
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.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Priznavanje
formalno
in
neformalno
pridobljenega znanja

5.002,07

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
4.263,08

738,99

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
85,23

Rezultati:
− Izdelane so potrebne baze za spremljavo, ter priporočila za spremembe v Katalogu za NPK.
− Izdelan osnutek za spremljavo dela svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja
− Izdelan osnutek portfolia , ki se še preverja med izvajalci različnih NPK-jev
− Izdelana elektronska podpora delu svetovalcev in članov komisije za preverjanje in
− potrjevanje NPK.
1.1.3 Projekt OECD
V letu 2008 smo želeli s promocijskimi aktivnostmi predstaviti ugotovitve strokovne skupine OECD
in naših strokovnjakov ter tako prispevati k boljši prepoznavnosti sistema priznavanja neformalnega in
priložnostnega učenja.
Projekt

Sredstva
pogodbi v €

Projekt OECD

4.500,00

po Porabljena sredstva Saldo v €
v€
5.351,86

-851,49

Odstotek
izkoriščenosti
sredstev
118,93%

Rezultati:
− Organizacija regijskih posvetov: 02.07.2008 posvet v Velenju, 3.09.2008 posvet v Mariboru.
− 25.11.2008 posvet v Novem mestu, 4.12.2008 posvet na Bledu za področje gostinstva in
turizma
− 2008 predstavitev strokovnim sodelavcem CPI
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1.1Pregled porabe sredstev strukturnih skladov
PREGLED PORABE SREDSTEV ESS ZA OBDOBJE
od 1. januarja 2008 – 31.12.2008
Pog.
št.
246001
Pog.
št.
985001

Pogodba
3311-08- 811.000,00

Porabljeno
746.478,93

Saldo
64.521,07

3311-08- 207.007,00

19.849,52

187.157,48

CPI je v letu 2008 prejel za ESF sredstva v višini 746.451,93 ter 16.12.2008 vrnil 27,00 EUR.
Obrazložitev pogodbe št. 3311-08-246001
Dne 16.12. 2008 in 8.1. 2009 smo s strani MŠŠ prejeli poziv za vračilo neupravičeno izplačanih
sredstev v proračun po pogodbi št. 3311-08-246001, v katerem MŠŠ ugotavlja nenamensko porabo
sredstev v višini 2.866,36 € (avtorska pogodba 209-AH za Boštjana Martinjaka za izdelavo logotipa v
znesku 2.839,36 € in 27,00 € napaka pri vnosu v zbirni obrazec, znesek smo vrnili na TRR 6.12.2008)
in nas je tudi pozvalo, da znesek v višini. 2839,36 € vrnemo v proračun. Na poziv smo tudi ugovarjali
vendar ugovor ni bil sprejet. Znesek 2.839,36 € smo dne 27.2. 2009 nakazali v proračun.
Obrazložitev pogodbe št. 3311-08-985001
Ker je bila pogodba o »Sofinanciranju ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih
izobraževalnih programov v srednje poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 s strani
CPI podpisana šele 4.11. 2008, s strani MŠŠ pa šele 12.11. 2008, smo aktivnosti na projektu ESS
ustavili, črpanje sredstev ESS je bilo tako le v obsegu 19.849,52€.
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2. POSLOVNO POROČILO
2.1Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Centra
RS za poklicno izobraževanje
Cilje in dosežene rezultate bi lahko strnili v naslednje temeljne aktivnosti Centra:
1. Razvoj in priprava nacionalnega ogrodja za kakovost poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter zagotavljanje in podpora za doseganje večje kakovosti v formalnem in
neformalnem izobraževanju
2. razvoj in priprava različnih strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega
izobraževanja
3. Spremljanje poskusov ter implementacije novih izobraževalnih programov
4. Ekspertno svetovanje konzorcijem šol pri implementaciji novosti na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja
5. Razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture ter
poklicnih standardov
6. Razvoj strokovnih podlag za certifikatni sistem in povezovanje formalnega in neformalnega
izobraževanja
7. Razvija in skrbi za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja
8. Povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih
Cilji Centra RS za poklicno izobraževanje, ki so bili doseženi v letu 2008
V letu 2008 je bilo na Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje oddanih 32
(načrtovano 20 poklicnih standardov) poklicnih standardov, 31 katalogov za NPK (načrtovanih 30),
izpeljanih je bilo usposabljanje 18 delovnih skupin za pripravo poklicnih standardov (načrtovana 5
delovne skupine), ki se jih je udeležilo 115 udeležencev in 18 delovnih skupin za pripravo katalogov
za NPK (načrtovane 4 delovne skupine), ki se jih je udeležilo 115 udeležencev.
Ob sofinanciranju sredstev Evropskega socialnega sklada je Center vodil in koordiniral pripravo
naslednjih izobraževalnih programov:
− 9 novih poklicnih tečajev
− 8 programov za dijake s posebnimi potrebami
− 5 programov za gluhe in naglušne dijake
− pripravljene so 3 zasnove programov za usposabljanje za manjšine in zasnova za 3-letni
program za poklice domače in umetnostne obrti ter
− vodenje in koordinacija priprave za 18 izobraževalnih programov za manjšine
Izvedena so bila številna usposabljanja v okviru nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter
zaključevanja izobraževanja:
− izvedenih je bilo 22 seminarjev za določanje minimalnih standardih znanja; udeležilo se jih je
710 učiteljev.
− Izvedena sta bila 2 seminarja za izvedbo novih zaključnih izpitov; udeležilo se jih je 29
učiteljev
V tem obdobju so bili na novo potrjeni 4 učbeniki in 12 rokopisov ter izdelan Katalog potrjenih
učbenikov za šolsko leto 2008/2009.
S pomočjo sredstev ESS so bila vzpostavljena spletna knjižnica in izdela priročnik Tehnologija
grafičnih procesov.
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Na področju spremljave izobraževalnih programov je bilo opravljeno obsežno delo :
− priprava končnega poročila o spremljanju poskusnega izvajanja programov Tehnik
mehatronike in tehnik oblikovanja,
− poročilo o odprtem kurikulu,
− spremljava zaključnih izpitov v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja,
− poročilo o spremljavi integriranih ključnih kvalifikacijah,
− poročilo o spremljavi ocenjevanja znanja
− raziskava o »Uresničevanju pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v
poklicnem in strokovnem izobraževanju
Na področju izobraževanja za uvajanje novih izobraževalnih programov je bilo ob sofinanciranju ESS
izvedenih 427 programov usposabljanj, ki se jih je udeležilo 12.356 udeležencev.
Nacionalno informacijsko središče, ki obsega: register poklicnih standardov, register katalogov
standardov strokovnih znanj in spretnosti, register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje
NPK, smo s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada prenovili:
− prenovljena je bila baza poklicnih standardov
− prenovljena je bila baza Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Za uresničevanje Kopenhagenskega procesa ter strokovno podporo poklicnemu in strokovnemu
izobraževanju sta pomembni še dve pomembni aktivnosti:
− aktivnosti na področju Europassa, ki so namenjene izboljšanju transparentnosti poklicnih
kvalifikacij, večje mobilnosti tako v izobraževanju kot v zaposlovanju. V preteklem letu je
bilo opravljenih 19 predstavitev ter sodelovanje na 7 zaposlitvenih sejmih, izdanih je bilo 240
dokumentov Europass mobilnost in 346 prilog k spričevalu.
− aktivnosti povezane s uveljavljanjem in spodbujanjem poklicnega in strokovnega
izobraževanja so bile usmerjene predvsem v pripravo promocijskega gradiva: video igra o
poklicih, namenjena učencem zaključnim razredom osemletke, komunikacijski priročnik
namenjen vsem, ki se ukvarjajo s promocijo poklicnega izobraževanja, didaktično gradivopobarvanka z navodili za uporabo, namenjena predšolskim otrokom ter didaktično gradivo
Beležnica-zgodba mojega življenja, namenjena osnovnošolcem.
Ocena doseganja zastavljenih ciljev ter morebitna odstopanja
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2008, v skladu z letnim delovnim načrtom Centra, v celoti
dosegli.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Ocenjujemo da v letu 2008 ni prišlo do zastoja pri izvajanju nalog, začrtanih v letnem delovnem
načrtu.
Ocen uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let
Če primerjamo poročila preteklih let lahko ugotovimo:
- da se je posodabljanje izobraževalnih programov nadaljevalo v skladu s skupnimi evropskimi cilji na
področju izobraževanja do leta 2010. V ta namen so bile pripravljene različne strokovne podlage in
metodologije za uvajanje novosti v poklicno in strokovno izobraževanja.
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Za uvajanje novosti je Center izvedel številna usposabljanja učiteljev na srednjih poklicnih in
strokovnih šola
Pri pripravi poklicnih standardov smo upoštevali kriterij celostnega pristopa priprave standardov ter
izvedene so bile analize poklicnih struktur, ocene potreb na trgu dela in primerjalne analize z EU.
Izgrajuje se sistem transparentnosti poklicnih kvalifikacij z aktivnostmi na področju Europass-a
Center je zgradil Nacionalno informacijsko središče (RIS), kjer se nahajajo baze podatkov za poklicne
standarde, katalogov strokovnih znanj in spretnosti, postavitev ekspertnega foruma za podporo
delovanju različnih delovnih skupin ter postavite spletnih strani Centra.
Za uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja so bile izveden promocijske aktivnosti ter
pripravljena promocijska gradiva.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljen standarde in merila, kot jih
je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
Glede na LDN 2008 so bili standardi in normativi opredeljeni s strani pristojnih ministrstev,
Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vendar glede na
zastavljene cilje, ki so opisani v prejšnjih točkah, ocenjujemo, da je naše poslovanje gospodarno in
učinkovito.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Center RS za poklicno izobraževanje ima vzpostavljeno:
notranjo računovodsko kontrolo, kjer se preverja vse poslovne listine-njihova resničnost, le-te podpiše
ne le odgovorna oseba Centra, ampak tudi oseba odgovorna za izpeljavo naloge oz. projekta..
Vzpostavljen je tudi sistem varovanja podatkov v skladu s Pravilnikom o varovanju podatkov.
Notranje revidiranje še ni vzpostavljeno, ker ustanovitelja (Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve) nista zagotovila ustreznih sredstev bodisi za zaposlitev notranjega
revizorja ali za najem zunanjega revizorja.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnem doseženi.
Ocena učinkov poslovanja Centra RS za poklicno izobraževanje na druga področja
Uresničevanje naloge Centra imajo neposredni učinek na razvoj poklicnega in strokovnega
izobraževanja v Sloveniji ter preko sistema poklicnega izobraževanja, oblikovanja novih poklicev
glede na potrebe trga dela, tudi na zaposlovanje in dviganje izobrazbene ravni prebivalstva, predvsem
izboljšanje položaja mladih na trgu dela.
Krepitev vloge šolskih centrov v smislu povezovanja v konzorcije šolskih centrov ter njihovo
povezovanje z okoljem vpliva na razvoj posamezne regije v smislu razvoja človeških potencialov in
socialno vključenost na trg dela.
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2.1Kadrovska analiza
V letu 2008 je bilo na Centru RS za poklicno izobraževanje 48,5 zaposlenih (stanje na dan
31.12.2008).
Politika zaposlovanja na Centru RS za poklicno izobraževanje temelji na kvaliteti kadrovski
potencialov, težnja je na visoko strokovno izobraženih kadrih, ki se morajo neprestano izobraževati in
izpopolnjevati, hkrati pa širitev dejavnosti Centra z novimi nalogami in projekti povečuje potrebo po
različnih izobrazbenih profilih in stopnjah.
Preglednica 1: Zaposleni v letu 2008 glede na delovno mesto
zahtevano stopnjo izobrazbe in vir financiranja.
Naziv
Šifra
PR
Zahteva
delovnega
delovnega
delovnega
izobrazba
mesta
mesta
mesta
PLAČNA SKUPINA B
Direktor
B017398

Število
Število delovnih mest
delovnih
glede na vir financiranja
mest
- MŠŠ
MDDSZ
skupaj

41 – 60

univerzitetna

1

1

-

41 - 51

univerzitetna

3

2

1

37 - 47

univerzitetna

2

2

-

33 - 43

univerzitetna

29

22*

10

33 - 43

univerzitetna

1

-

1

33 - 43

univerzitetna

1

1

-

30 - 40

univerzitetna

1

0,5

0,5

25 - 35

visoka

1

1

-

21 - 31

višja

1

1

-

17 - 27

srednja

1

-

1

J025002

17 - 27

srednja

1

-

1

J035021

16 - 26

srednja

1

1

-

0,5

-

32

14,5

ESS

LDV

EUROPASS

1

0,5

PLAČNA SKUPINA I
Področni
I017054
podsekretar
Višji svetovalec
I017159
področja I
Višji svetovalec
I017161
področja III
PLAČNA SKUPINA J
Sistemski
administrator
J017115
VII/2
Računovodja
J017092
VII/2
Poslovni
J027006
sekretar VII/2
Poslovni
J027005
sekretar VII/1
Strokovni
J016038
sodelavec VI
Finančnik V
J015028
Administrator
V
Hišnik V

(naziv DM in šifra), plačni razred,

PLAČNA SKUPINA G
Bibliotekar
G027005
30 - 35
univerzitetna
0,5
SKUPAJ ZASEDENIH SISTEMIZIRANIH DELOVNIH
46,5*
MEST
DELOVNA MESTA IZVEN SISTEMIZACIJE
2,5
Višji svetovalec
I017161
področja III

33 - 43

univerzitetna

1,5
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Področni
referent

I015033

18 - 28

srednja

SKUPAJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2008

1

1

48,5*

* od tega 3 zaposleni nadomeščajo porodnice
Preglednica 2: Struktura zaposlenih glede na dejansko stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe

Število zaposlenih

Delež (v %)

Doktorat
Magisterij
Univerzitetna izobrazba
Visoka izobrazba
Višja izobrazba
Srednja strokovna izobrazba
Skupaj

1
9
30,5
1
1
6
48,5

2,06
18,56
62,89
2,06
2,06
12,37
100,00

Obrazložitev fluktuacije kadrov v letu 2008:
− Vidovič Darja – do 1.9.2008, iztek pogodbe o 20 % dopolnilni zaposlitvi (dopolnjevanje mag.
Jane Ravbar, ki uveljavlja skrajšan delovni čas iz naslova starševskih pravic),
− Petra Miklavec – 14.9.2008 prenehanje PZ za določen čas, projekt ESS,
− Andreja Prebil - 14.9.2008 prenehanje PZ za določen čas, projekt ESS,
− Ana Ileršič - 14.9.2008 prenehanje PZ za določen čas, projekt ESS,
− Mirjana Kleindienst - 14.9.2008 prenehanje PZ za določen čas, projekt ESS,
− Kristiane Končan - 14.9.2008 prenehanje PZ za določen čas, projekt ESS,
− Albin Vrabič - 14.9.2008 prenehanje dopolnilne PZ za določen čas, v obsegu 20%, projekt
ESS,
− Marija Pevec - 14.9.2008 prenehanje dopolnilne PZ za določen čas, v obsegu 20%, projekt
ESS,
− Miran Papež - 14.9.2008 prenehanje dopolnilne PZ za določen čas, v obsegu 10 %, projekt
ESS,
− Renata Bačvič –7.5.2008 iztek PZ za določen čas, nadomestna zaposlitev za Barbaro Kunčič
− Suzana Obradovič – dodatna zaposlitev na projektu Europass, 50% DČ
− Darko Hribar – sporazumno prenehanje PZ, z dnem 14.09.2008,
− mag. Mojca Cek – sporazumno prenehanje PZ, z dnem 05.09.2008,
− Marjana Komprej – nadomestna zaposlitev za mag. Mojco Cek,
− Simona Knavs – nadomeščanje Katje Jeznik v času porodniške odsotnosti,
− Borut Mikulec – nadomeščanje Barbare Bauman v času porodniške odsotnosti,
− Valter Urh – nadomeščanje Špele Pogačnik Nose v času porodniške odsotnosti.
Oblike pridobivanja dodatnih potrebnih delavcev
Iz poročila o delu Centra RS za poklicno izobraževanje za leto 2008 vidimo, da je obseg nalog, ki jih
Center opravlja zelo kompleksen, tako da moramo za izvedbo nekaterih nalog pridobivati zunanje
sodelavce za naslednje naloge:
− priprava poklicnih standardov,
− izvedba promocijskih aktivnosti (projekt Europass),
− priprava izobraževalnih programov, katalogov znanj in izpitni katalogov,
− priprava izpitnih vprašanj za poklicno maturo ter predmetnih izpitnih katalogov za poklicno
maturo,
− predavatelji za izvedbo seminarjev in delavnic stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev,
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−
−
−

avtorji učbenikov in učnih gradiv,
zunanji sodelavci za izvajanje strokovnih nalog na projektih ESS,
zunanji sodelavci v projektih: Leonardo da Vinci, bilateralni projekti in drugi projekti.

Dinamika zaposlenih
Fluktuacijo zaposlenih za leto 2008, smo izračunali z bruto koeficientom fluktuacije, kot razmerje med
vsoto zaposlenih, ki so iz našega Centra odšli in zaposlenih, ki so iz Centra odšli ter povprečnim
številom zaposlenih v letu 2008. Ta koeficient pomnožimo s 100.
Koeficient fluktuacije =
(odšli + prišli) x 100
Povprečno št. zaposlenih v 2008
Koeficient fluktuacije CPI = (-9,70 + 15,20) x 100 = 11,70
47
Koeficient fluktuacije zaposlenih na Centru v letu 2008 znaša 11,70. Število zaposlenih v letu 2008 se
je spremenilo iz naslednji vzrokov:
Zaposlovanje delavcev za določen čas, za delo na projektih kot so ESS in Europass.
Izkoriščenosti delovnega časa
Stopnjo izkoriščenosti delovnega časa smo izračunali kot razmerje med številom opravljenih plačanih
ur in možnim koledarskim skladom delovnih ur.
Koeficient izkoriščenosti delovnega časa v letu 2008 je naslednji:
Število opravljenih plačanih ur = 67.947 x 100 = 89,90%
Možen koledarski sklad delovnih ur 75.576
Izkoriščenost delovnega časa je v letu 2008 89,90%.
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