
REPUBLIKA SLOVENIJA 

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

 

OKVIRNI NAČRT USPOSABLJANJ za leto 2014-2020 

Slovenija se bo  v NFP 2014-2020 osredotočila na ohranjanje stabilne in izkušene strukture zaposlenih, predvsem pa bo dodatno okrepila zmogljivost zaposlenih, in sicer s stalno organizacijo usposabljanj in izobraževanj predvsem na 

ključnih področjih (računovodstvo, knjigovodstvo, splošno izvajanje kohezijske politike, izvajanje javnih naročil, državne pomoči). Usposabljanja oziroma izobraževanja se bodo prilagajala različnim ciljnim skupinam z aktualnimi potrebami 

po posameznih področjih, ki bodo potrebna za izvajanje evropske kohezijske politike. Sredstva za izobraževanje se bodo namenila predvsem na ravni javne uprave (ministrstva, javni skladi, javni zavodi, javne agencije v kakršni koli vlogi v 

okviru kohezijske politike) ter v določenih primerih še za obe kohezijski regiji ter drugih regionalnih akterjev z namenom priprave podlag za uspešno črpanje sredstev na regionalni ravni (na primer: usposabljanje za pripravo / vodenje 

projektov ali projektne investicijske dokumentacije). 

V letu 2013 zaradi nastale gospodarske krize in posledično omejenih finančnih sredstev ni bilo veliko izvedenega usposabljanja. Izvedli smo usposabljanja iz področja javnih naročil in računovodstva, v NFP 2014-2020 z začetkom v 

letošnjem letu pa bomo navedeni usposabljanji še nadgradili z nadaljevalnim izpopolnjevanjem. Ostala usposabljanja pa bomo izvedli tekom leta oziroma po potrebi. Število usposabljanj bo izvedeno glede na potrebe in število 

udeležencev, zato se bo okvirni načrt usposabljanj dopolnjeval in nadgrajeval glede na potrebe. 

Usposabljanje bo izvedeno tako s strani Organa upravljanja kot tudi s strani različnih resorjev, ki so odgovorni za posamezno vsebino usposabljanja. 

Usposabljanja se bodo financirala iz projekta Tehnične pomoči in iz ostalih virov.                        
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DIGITALNA RAST Krepitev usposobljenosti na področju 
IKT. 

 

Usposabljanje na področju 
IKT 

Posredniška telesa in 
upravičenci 

 

Ocena potreb bo 
narejena na 
osnovi 
indikatorjev 
Digitalne Agende 
in ukrepov 
Strategije 
pametne 
specializacije. 

  MIZŠ  

 

 

 

 

MALA-SREDNJA 
PODJETJA 

Izvajanje Akta  za mala podjetja 
(Small Business Act), kar vključuje 
tudi institut MSP odposlanca ter 
pripravo in uvedbo MSP testa (test 
presoje posledic vplivov predpisov na 
gospodarstvo). 

Usposabljanje resorjev  za 
izvedbo MSP testov  - test 
presoje vplivov predpisov na 
gospodarstva, katerega cilj 
je predstaviti jasne in 
konkretne učinke, ki jih bo 
imel sprejem določenega 
predpisa na gospodarstvo, 

Javni uslužbenci, ki 
pripravljajo pravne predpise. 

1.1.2015-
30.6.2015 

Udeleženci z vseh 
resorjev (12 
ministrstev); vsaj 
10 oseb s 
posameznega 
ministrstva 
(skupaj 120 – 200 

10 - 12 usposabljanj MNZ in MGRT  
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predvsem na MSP.  

MSP test se bo uvedel v 
pripravo pravnih predpisov 
do 30.6.2015 (skrajni rok je 
31.12.2016). (MNZ in MGRT 
sta že pripravila  predlog 
obrazca MSP testa in navodil 
za izpolnjevanje ter tudi 
spletno aplikacijo, ki bo 
poenostavila pripravo MSP 
testa). 

udeležencev) 

PRIJAVA IN VODENJE 
PROJEKTOV 

 

Upravljanje in vodenje projektov – 
splošno usposabljanje ter nadgrajeno 
usposabljanje za posamezno 
področje, kot npr.  

CESTE, ŽELEZNICE IN DRUGI NAČINI 
PREVOZA 

INVESTICIJSKI PROJEKTI 

 

OKOLJE 

Usposabljanje na področju 
projektnega vodenja  

Ukrepi za zagotavljanje 
zmogljivosti posredniških 
teles in upravičencev za 
uresničevanje priprave 
projektov iz ESRR in 
Kohezijskega sklada. 

Posredniška telesa in 
upravičenci 

 

1 x letno – 1. 
polletje 

300 

 

 

 

 

 

4 zaposleni na 
MKO, vključeni v 
izvajanje evropske 
kohezijske politike 

7 ponovitev OU 

 

 

 

 

 

MKO 

Realizirano: 
januar – april 
2014, izveden 
seminar: 
UPRAVLJANJE 
IN VODENJE 
PROJEKTOV V 
DRŽAVNI 
UPRAVI 

 

Realizirano: 
marec 2014, 
izveden 
seminar: 
Project Cycle 
Management, 
CEF Ljubljana 

ZDRAVJE Izboljšanje dostopa do kakovostnih Usposabljanje za Telekap Specialisti, nevrologi, 
internisti, medicinske sestre 

18.4.2014 - 80 10 ponovitev MZ –e-zdravje V izvajanju 
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zdravstvenih storitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnica – eNaročanje 

 

 

 

Delavnica - eNaročanje 

 

 

Upravljanje kliničnega 
znanja - OpenEHR UKZ: 
Uvajanje in usposabljanje 

 

 

Upravljanje kliničnega 
znanja - OpenEHR UKZ: 
lokalno in spletno podano 
usposabljanje in svetovanje 

in informatiki 

 

 

Zdravstveni delavci, ključni 
uporabniki rešitev 

 

 

Razvijalci informacijskih 
rešitev pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti 
(integracija s centralno 
rešitvijo) 

 

Razvijalci informacijskih 
rešitev pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti 
(integracija s centralno 
rešitvijo) 

 

Razvijalci informacijskih 
rešitev pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti 
(integracija s centralno 
rešitvijo) 

18.5.2014 

 

 

september 2014 
- junij 2015 

 

 

september 2014 
- december 2014 

 

 

20. - 24. januar 
2014 in 
september 2014 
– junij 2015 

 

 

Junij 2014 – junij 
2015 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

30 
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10 ponovitev 

 

 

 

1 ponovitev 

 

 

2 ponovitvi 

 

 

 

Po potrebi (na 
razpolago je 240 ur) 

 

 

 

 

MZ –e-zdravje 

 

 

 

MZ –e-zdravje 

 

 

MZ –e-zdravje 

 

 

 

MZ –e-zdravje 

 

 

 

 

 

Načrtovano 

 

 

 

Načrtovano 

 

 

Realizirano: 
20. - 24. 
januar 2014 

 

 

 

Načrtovano 
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Izvedba seminarja na temo 
predstavitve izvajanja 
investicijskega programa 
Izgradnja mreže Urgentnih 
centrov v RS 

 

Enodnevna predstavitev 
posameznih dosežkov 
projekta 

 

 

Vodje nujne medicinske 
pomoči v RS 

 

 

 

Vodje nujne medicinske 
pomoči v RS 

 

 

7.5.2014 

 

 

 

1.9.2014 – 
30.6.2015 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

1 ponovitev 

 

 

 

 

1 ponovitev 

 

 

MZ – 
infrastruktura 
(obnova urgenc) 

 

 

MZ – 
infrastruktura 
(obnova urgenc) 

 

 

Realizirano: 
7.5.2014 

 

 

Načrtovano 

ENAKOST MOŽNOSTI IN 
NEDISKRIMINACIJA 

Enakost obravnavanja oseb glede na 
raso ali narodnost pri zaposlovanju in 
deluUčinkovito izvajanje strategije za 
spodbujanje enakosti spolov in obstoj 

Načrt in predhodna merila za 
vključevanje ciljev glede enakosti 
spolov z uporabo standardov in 
smernic na tem področju in uvedba 
konvencije ZN o pravicah invalidnih 
oseb in nadzor preko izvedbe 
ukrepov za uresničevanje pravic  
invalidov do dostopa brez  
ovir.Izvajanje usposabljanja na 

področju : 

- protidiskriminacijske 

zakonodaje in politike 

Unije  

Usposabljanje na temo: 

evropska politika in predpisi 

s področja nediskriminacije   

ter predpisi s področja 

enakosti spolov in 

razširjanju tega načela v 

praksi 

  

Vsi udeleženci, vključeni v 
izvajanje kohezijske politike 
in politike razvoja podeželja 
(predstavniki OU za OP EKP 
in OU za PRP, posredniških 
teles, plačilne agencije za 
PRP, organa za potrjevanje 
in revizijskega organa 
oziroma certifikacijskega 
organa v primeru EKSRP)  

 

1 x letno 300 6 ponovitev OU za OP EKP in 
OU za PRP v 
sodelovanju z 
MDDSZ 
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- zakonodaje in politike 
Unije za enakost spolov 

- konvencije združenih 
narodov o pravicah 

invalidov na področju 
evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov 

PODROČJE INVALIDOV  Upoštevanje načel 

dostopnosti, enakosti in 

nediskriminacije invalidov 

Vsi udeleženci, vključeni v 
izvajanje kohezijske politike 
in politike razvoja podeželja 
(predstavniki OU za OP EKP 
in OU za PRP, posredniških 
teles, plačilne agencije za 
PRP, organa za potrjevanje 
in revizijskega organa 
oziroma certifikacijskega 
organa v primeru EKSRP)  

 

1 x letno 300 6 ponovitev OU za OP EKP in 
OU za PRP v 
sodelovanju z 
MDDSZ 

 

JN Ureditev preglednosti postopkov 
oddaje JN,Učinkovita uporaba pravil 
EU o javnih naročilih prek ustreznih 
mehanizmov 

 

 

 

 

 

Usposabljanje na temo JN 
glede spremembe 
zakonodaje in zagotovitve 
stalnega, sprotnega ter 
sistematičnega 
usposabljanja na področju 
JN. MF redno objavlja 
stališče glede zakonodaje in 
odgovore na temo JN. 

 

 

OU za OP EKP in OU za PRP, 
posredniška telesa, in 
plačilna agencija za PRP  

 

 

 

 

 

1 x letno – 

 1. polletje 

 

 

 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

8 ponovitev 

 

 

 

 

 

 

OU za OP EKP in 
OU za PRP v 
sodelovanju z UA 
in programom 
ter MF, ki je 
sprejel Strategijo 
usposabljanja in 
izpopolnjevanja 
javnih 
uslužbencev na 
področju javnega 
naročanja za 
obdobje 2013-
2014. MF v 
sodelovanju z 

Realizirano: 
januar – 
februar 2014 
izveden 
seminar: 
PRAVNI 
PREDPISI O JN 
S PRIMERI IZ 
PRAKSE 
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Možnosti poenostavitev JN po ZJN-2, 
ZJNVETPS in ZJNPOV 

 

Specializirana usposabljanja  o 
pripravi projektne/investicijske 
dokumentacije vključno z 
usposabljanjem o vodenju in 
spremljanju investicij 

 

Zeleno javno  naročanje 

 

 

Elektronsko javno naročanje 

 

 

Javno – zasebno partnerstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1X letno – 2. 
polletje 

 

1X letno – 2. 
polletje1X letno 
– 2. Polletje 

 

 

1X letno – 2. 
polletje 

 

1X letno – 2. 
polletje 

 

 

1X letno – 2. 

 

 

 

 

320 

 

 

320 

 

 

            

320 

 

320 

 

 

 

 

 

 

 

8 ponovitev 

 

 

8 ponovitev 

 

 

 

8 ponovitev 

 

8 ponovitev 

 

 

 

MNZ skrbi za 
strateški razvoj 
učenja na 
področju JN. 
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Novela ZJN – 2E 

(predstavitev novele ZJN-2E, bistvene 
novosti, ki jih prinaša direktiva o 
javnih naročilih, aktualna praksa 
DKom) 

 

Obravnava javno – 
zasebnega partnerstva 

 

 

 

 

 

 

Uslužbenci MKO 

polletje 

 

 

23.5.2014 

320 

 

30 

 

8 ponovitev  

 

 

 

MKO 

 

 

 

 

V postopku 
realizacije – 
izvajalec 
seminarja: 
Uradni list RS 
d.o.o. 

DRŽAVNE POMOČI Zagotovitev upravne zmogljivosti za 
izvajanje in uporabo EU pravil o 
državni pomoči in predstavitev 
novosti 

Lexxion Training 

1. State Aid Assessment and 
Evaluation; Fee: 890 € , 
Udeleženci:  MF SNDP (1): 
skupaj 1 
2. Essentials of State Aid Law 
and Procedures Regular; 
Fee: 890 €, Udeleženci:  
Resorna ministrstva (1-4), 
Nadzorni organ (1): skupaj 5 
3. State Aid for Agricultural 
Sector; Fee: 890 €, 
Udeleženci:  MF SNDP (1), 
Resorna ministrstva (1-2), 
Nadzorni organ (1): skupaj 4 
4. State Aid & EU Funds - for 
Operational Programmes 
and EU Funded Projects;  
Fee: 890 €, Udeleženci:  MF 

Posredniška telesa in OU za 
OP EKP in OU za PRP ter 
plačilna agencija za PRP 

1 x letno – 1. 
četrtletje 

 

200 2 do 3 ponovitve OU za OP EKP in 
OU za PRP 

 

 

MF 

Realizirano: 
januar 2014, 
izvedena 
delavnica: 
DRŽAVNE 
POMOČI 
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SNDP (1), Resorna 
ministrstva (4), Nadzorni 
organ (1): skupaj 6 
5. State Aid Package for 
Services of General 
Economic Interest (SGEI);  
Fee: 890 €, Udeleženci:  MF 
SNDP (1), Resorna 
ministrstva (1): skupaj 2 
6. Best Practice & Problem 
Solving in State Aid Master 
Class with Prof. Dr. Phedon 
Nicolaides Fee: 890 €, 
Udeleženci:  MF SNDP (1): 
skupaj 1 
7. Basics of State Aid Law 
and Procedures;  Fee: 890 €, 
Udeleženci: Resorna 
ministrstva (1-4), Nadzorni 
organ (1): skupaj 5 
8. GBER  nova pravila, še ni 
razpisan  Udeleženci:  MF 
SNDP (1), Resorna 
ministrstva (1-4),: skupaj 5 
EIPA Maastricht   

1. State Aid and Public 
Funding for Transport 
Services and Infrastructure 
Fee: 890 €, Udeleženci:  MF 
SNDP (1), Resorna 
ministrstva (1), Nadzorni 
organ (1): skupaj 3 
2. State Aid: Energy and 
Environment - Review of 
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Critical Issues Fee: 890 €, 
Udeleženci:  MF SNDP (1), 
Resorna ministrstva (1), 
Nadzorni organ (1): skupaj 3 
3. State Aid in the European 
Union: Latest Developments 
on Policy and Practice  Fee: 
€975 Udeleženci:  MF SNDP 
(1), Resorna ministrstva (1), 
Nadzorni organ (1): skupaj 3 
4. State Aid Seminar for 
Regional and Local 
Authorities Fee: €975 
Udeleženci:  MF SNDP (1), 
Resorna ministrstva (1-3), 
Nadzorni organ (1): skupaj 5 
5. Advanced State Aid 
Seminar Fee: €950 
Udeleženci:  MF SNDP (1), 
Resorna ministrstva (1): 
skupaj 2 
 
V Sloveniji - izvajalec SSDP 
2 seminarja letno (GBER /de 
minimis/ 
poročanje/novosti): 
Udeleženci:  Resorna 
ministrstva,  Nadzorni organi 

ZAKLJUČEVANJE 
FINANČNE PERSPEKTIVE 
2007-2013 

Smernice za zaključevanje projektov, 
financiranih iz Kohezijskega skalda 
finančne perspektive 2007-2013 

 Posredniška telesa in OU za 
OP EKP 

1X letno v času 
zaključevanja 
programskega 
obdobja 

300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP  

COST BENEFIT ANALIZE 
OZ 

Obravnava analize stroškov in koristi 
in finančno/ekonomskega 

 Posredniška telesa in OU za 1X letno oz po 300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP  
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FINANČNO/EKONOMSKO 
VREDNOTENJE 
INVESTICIJ 

vrednotenja investicij OP EKP potrebi 

IZVAJANJE OPERACIJ V 
FINANČNI PERSPEKTIVI 
2014--2020 

Smernice za izvajanje operacij v 
finančni perspektivi 2014-2020 

 Posredniška telesa in OU za 
OP EKP 

1X letno  oz po 
potrebi 

300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP  

REVIZIJE, UPRAVLJALNA 
PREVERJANJA 

 Administrativne kontrole in 
kontrole na kraju samem,  

Posredniška telesa in OU za 
OP EKP 

1 x letno 300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP  

RAČUNOVODSTVO   Specializirana usposabljanja 
npr. za skrbnike pogodb, za 
kontrolorje na kraju samem.  

1X letno  300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP v 
sodelovanju z 
izvajalci 

Realizirano: 
maj – junij 
2014. Izveden 
seminar: 
Računovodenj
e  

SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE 
PROJEKTOV 

  Usposabljanje za zaposlene, 
ki se na posameznih 
posredniških telesih 
ukvarjajo s spremljanjem in 
evalvacijo projektov 

1 x letno 300-400 7-8 ponovitev OU za OP EKP v 
sodelovanju z 
izvajalci 

Že izvedeno v 
organizaciji 
MIZŠ  – april 
2014, 
udeleženih 20 
uslužbencev 
MIZŠ 

INFORMACIJSKI SISTEM   Usposabljanje za 
upravičence, ki uporabljajo 
informacijski sistem 

1 x letno Glede na število 
novih 
upravičencev 

Glede na potrebe OU za OP EKP v 
sodelovanju z 
izvajalci 
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Predvideno 
število 

udeležencev 

Število ponovitev 
usposabljanj  

 

Odgovorni organ 
za izvedbo 

 

 

Spremljanje  
realiza 

cije 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 

 

 

 

 

 Excel – nadaljevalni tečaj  

 

 

1 x v finančni 
perspektivi 

dodatni termini 
za nove 
zaposlene oz. 
tiste, ki se 
usposabljanja 
niso mogli 
udeležiti 

300-400 

 

 

7-8 ponovitev OU za OP EKP v 
sodelovanju z 
izvajalci 

 

Že izvedeno v 
organizaciji 
MIZŠ – maj 
2014, 
udeleženih 90 
uslužbencev 
MIZŠ 

JAVNI RAZPISI - 
PRIPRAVA IN VODENJE 
POSTOPKA, SPREMEMBE 
ZAKONODAJE 

  Posredniška telesa in OU za 
OP EKP 

1 x letno 300 7 ponovitev OU za OP EKP v 
sodelovanju z 
izvajalci 

 

Na podlagi »Okvirnega načrta usposabljanj« se pripravi letni terminski plan usposabljanj, ki  bo vseboval:  
- Naziv usposabljanja 
- Datum usposabljanja 
- Število ponovitev usposabljanj (glede na število udeležencev in prostorsko kapaciteto) 
- Ciljno skupino usposabljanj (udeležence) 
- Naziv organa, ki bo izvedel usposabljanje 
- Vir financiranja 


