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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom Vlade RS o
ustanovitvi (Uradni list RS št. 20/2013), ki so združene v naslednje sklope:
• redna dejavnost javne službe:
- dejavnosti nacionalnih agencij programov Evropske unije,
- programi mobilnosti in štipendiranja;
• projektna dejavnost:
- projekti Evropske unije,
- projekti ministrstva,
- podporne aktivnosti;
• tržna dejavnost:
- organizacija konferenc in seminarjev.

Kratek opis
delovnega
področja
organa

Redna dejavnost javne službe:
V okviru redne dejavnosti javne službe Center izvaja:
a. naloge nacionalnih agencij za programe Evropskih skupnosti::
– naloge nacionalne agencije programa Erasmus + ter drugih programov Evropskih
skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja, ki ga bodo ob zaključku nadomestili,
– druge naloge Evropske komisije in drugih evropskih institucij s področja izobraževanja in
usposabljanja.
b. tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi študentov (štipendistov) in visokošolskih
učiteljev na podlagi državnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in
štipendiranja za izobraževanje, za katero je vsebinsko
nosilec ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
c. tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
d. druge naloge:
– podporne dejavnosti za vsa navedena programska področja,
– priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega gradiva,
– organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj,
– izdelava analiz in strokovnih podlag s področja mednarodnega sodelovanja na področju
izobraževanja in usposabljanja.

Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot

Center je organiziran v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
1.
Sektor za Erasmus+,
2.
Sektor za razvoj in kakovost,
3.
IMPact sektor,
4.
Služba za skupne zadeve.

Organigram
zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Anja Šega Urbanek, višji svetovalec področja I, splošne in kadrovske zadeve
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 94 68
Pristojna oseba Faks: 01 620 94 51
e-pošta: anja.sega-urbanek@cmepius.si
Nacionalni koordinatorji posameznih sektorski programov ali pobud Evropske unije.
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni
predpisi

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)
- Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo
določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih
usposabljanja, mladine in izobraževanja (Uradni list RS, št. 82/1999)
- Sklep št. 2 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje
Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/2000)
- Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o določitvi finančnega prispevka
Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006 (Uradni
list RS, št. 92/2001)
- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Decembra 2013 o
uvedbi programa »Erasmus+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje , mladino
in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES
(Uradni list EU, št. L 347/50)
- Register predpisov Slovenije
1.
2.

Notranji
predpisi
CMEPIUS

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statut Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(10. 7. 2017
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra RS za mobilnost
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja + katalog delovnih mest (27. 9.
2017 in 20. 12. 2017)
Pravilnik o organizaciji delovnega procesa, delovnem času, odmeri in izrabi letnega
dopusta in drugih celodnevnih odsotnosti (23. 1. 2018)
Načrt integritete (3. 6. 2011)
Navodila za izvedbo postopkov javnega naročanja nižja od 20.00 EUR (26. 10. 2016)
Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju CMEPIUS (23. 10. 2015)
Navodila o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic (25. 1. 2010)
Pravilnik Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

9.
10.
11.
12.

Notranji
predpisi –
državni

Predpisi EU

o izdajanju medija (5. 12. 2009)
Pravilnik o popisu (23. 10. 2005)
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (24. 5. 2017)
Register tveganj (2009)
CMEPIUS Postopkovnik za izvajanje programa Vseživljenjsko učenje (24. 2. 2011)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakoni o: osnovni šoli, glasbenih šolah, gimnazijah, poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter višjem in visokem šolstvu,
- Zakon o javnih financah in na tej podlagi izdani pravilniki ter navodila,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračuna in na tej podlagi izdani pravilniki ter navodila,
- Register predpisov Slovenije
– Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
uvedbi programa »Erasmus+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje , mladino
in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES
(Uradni list EU, št. L 347/50)
– Council Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the
Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the
Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ I.298, 26. 10.
2012) in na tej podlagi izdana obvezna navodila,
– Council Decision of 3 December 2013 establishing the specific programme
implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation
(2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC,
2006/974/EC and 2006/975/EC
– Uredba Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa
za državljane“ za obdobje 2014–2020
Predpisi za program Erasmus+ in druge programe so na razpolago na spletnih straneh
programov.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi
predpisov

CMEPIUS ne pripravlja predlogov predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam
strateških in
programskih
dokumentov

– Memorandum ES o vseživljenjskem izobraževanju,
– Izobraževanje in usposabljanje do leta 2020,
– Pogodba o delovanju Evropske unije: člen 165 (izobraževanje in usposabljanje) in člen
166 (poklicno izobraževanje in usposabljanje),
– Strateški okvir generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo: Izobraževanje in
usposabljanje 2020
– Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Ponovni razmislek o izobraževanju:
naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate
– Konvencija, deklaracije in komunikeji Bolonjskega procesa, vključno s priporočilom o
oblikovanju skupnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora,
– Deklaracija, komunike in priporočila Copenhagenskega procesa, predvsem pa: European
Qualification Framework (EQF) ter Common Quality Assurance Framework (CQAF),
– Priporočilo ES o zagotavljanju kakovosti mobilnosti ,
– Priporočilo o mobilnosti študentov, oseb, ki se usposabljajo, prostovoljcev, učiteljev in
trenerjev/mentorjev v okviru Skupnosti,
– Resolucija o nacionalnem izobraževanju izobraževanja odraslih v RS 2013–2020
(ReNPIO13–20),
– Strategiji razvoja Slovenije 2014-2020
– Strategija pametne specializacije Republike Slovenije

– Strategija Evropa 2020
– Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020
– Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 2011
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste
postopkov, ki
jih vodi organ

CMEPIUS vodi postopke v skladu s predpisi EU, ki veljajo za posamezen program oziroma
akcijo.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam
evidenc

CMEPIUS vodi evidence o:
- prijavljenih projektih,
- ocenjenih projektih,
- izbranih projektih in prošnjah za sofinanciranje,
- ocenjevalcih.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

CMEPIUS ne vodi posebnih zbirk.
Na spletni strani http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html so
dostopne zbirke podatkov za posamezne programe ali akcije programov (zbirke oziroma
analize projektov, partnerjev, seminarjev …. )

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi
informacij sledijo
razčlenjenemu
opisu
delovnega
področja
organa

Vsakoletni razpisi, plani in poročila za posamezen program oziroma akcijo.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Večina informacij je dostopna preko spleta http://cmepius.si.
»Fizični« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Ob
Opis dostopa
železnici 30a, 1000 Ljubljana (zemljevid), informacije so fizično dostopne vsak delovnik
do posameznih
(PO-ČE od 9. – 15. ure, PE 9. – 14. ure) na sedežu CMEPIUS-a, po predhodnem dogovoru.
sklopov
CMEPIUS lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi
informacij
materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam
najpogosteje
zahtevanih
informacij oz.
tematskih
sklopov

- seznam odobrenih projektov,
- število udeležencev v projektih po spolu, regijah, nivoju izobraževanja, poklicu,
- število udeležencev – študentov ali dijakov po področjih, regijah in državah
(prejemnice, pošiljateljice),
- število v projektih sodelujočih institucij,
- zastopanost po strokovnih področjih in sodelujočih državah.

