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Vodnik po informacijah november 2020
Novosti s področja izobraževanja
Rokovniki in merila za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto
2021/2022 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega
izobraževanja ter gimnazij



Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za izbiro
kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter
gimnazij (xls, 40 KB)
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Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v začetni letnik programov poklicnotehniškega izobraževanja za šolsko leto 2021/2022
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Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in
poklicne tečaje za šolsko leto 2021/2022





Virtualni karierni sejem lahko obiščete tudi še v decembru in januarju.
https://karierni-sejem.si
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Novosti s področja zaposlovanja in usposabljanja

Obvestila ZRSZ
https://www.ess.gov.si


Ne zamudite priložnosti za delovno-učno izkušnjo v tujini



Podaljšan ukrep subvencij za skrajšani polni delovni čas



Podaljšani dve javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih

Novosti s področja zakonodaje
Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020174




Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A)
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022)

Uradni list RS, št. 176/2020 z dne 30. 11. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020176


Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2021

Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020178
 Poročilo o gibanju plač za september 2020

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020180





Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2020
Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil Univerze v Ljubljani

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020182







Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
Sklep o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu
2020/2021
Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021
Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na
področju vojnih veteranov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020190
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
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Štipendije
Štipendijski in razvojni sklad izvaja različne programe štipendiranja in spodbuja razvoj znanja ter mednarodno
mobilnost. https://www.srips-rs.si/stipendije

Druge možnosti štipendiranja - informacije o štipendijah, ki jih podeljujejo druge ustanove. https://www.sripsrs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov

Likarjev sklad dodeljuje letne štipendije za študijsko leto 2021/2022 na Tehniški univerzi München
Preverite možnosti in aktualne razpise za štipendije za študij v tujini pri Ad futuri.
Z Ad futurino štipendijo po nova znanja v svet - Razmišljaš o študiju v tujini?
https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-ad-futura

Spremljamo
Zaradi delnega zaprtja šol v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021, odpadlega pouka in izvedbe pouka na daljavo,
sta Državni komisiji za splošno in poklicno maturo pripravili paketa prilagoditev poklicne in splošne mature 2021.
https://www.ric.si/sporocila/2020121813594942/
Z namenom obeleževanja 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, so se tri institucije - Arhiv Republike
Slovenije, Park vojaške zgodovine in Zavod Republike Slovenije za šolstvo povezale in pripravile skupen pedagoško
zgodovinski projekt, prvenstveno namenjen šolarjem in dijakom. V sklopu projekta, poimenovanega »Zbrali smo
pogum«, so bili pripravljeni spletna razstava o dogajanju v času osamosvajanja Slovenije in vojne, ki je sledila; trije
krajši izobraževalni filmi z enako tematiko in pripadajoče e-učno gradivo. Rdeča nit celotnega projekta je pogum,
ki smo ga pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne. Naj bo spomin na te dogodke večen.
https://www.zbralismopogum.si/
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Kaj prinaša državni proračun za leto 2021?
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejetiproracun/Spremembe-2021/Drzavni-proracun-2021-infografika.pdf

e-gradiva
Zavod RS za zaposlovanje predstavlja webinar: Težave pri kariernem odločanju in kako jih premostiti.
https://www.youtube.com/watch?v=BJU97UmsYSo

“BOŠ karijera” - V Srbiji so pripravili spletno orodje kjer lahko srednješolci in drugi mladi dostopajo do spletnega
sistema karijera.bos.rs (v srbščini), ki na podlagi rezultatov zagotavlja vprašalnike o interesih in spretnostih,
osebnostni vprašalnik ter priporoča poklice.
https://karijera.bos.rs/

Zimska šola slovenščine https://www.slonline.si/
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https://www.ess.gov.si/ncips/konferenca-euroguidance-2020

Facebook, LinkedIn,
You Tube

Euroguidance novice
http://www.ess.gov.si/ncips
https://www.euroguidance.eu/
https://www.ess.gov.si/ncips/ncips/euroguidance
Prihajajoči dogodki:

https://www.euroguidance.eu/forthcoming-events

Euroguidance facebook stran:

https://www.facebook.com/Euroguidance

Euroguidance publikacije:

https://www.euroguidance.eu/resources/publications

Objavljene so dobre prakse evropskih centrov Euroguidance.
https://www.euroguidance.eu/guidance-systems-and-practice/good-practices

NCIPS - center
Euroguidance
Slovenia
http://www.ess.gov.si/
ncips

Mreže v okviru EU, ki zagotavljajo koristne informacije o različnih vidikih mobilnosti v EU:
https://www.euroguidance.eu/international-mobility/mobility-networks-and-tools

Zbrano ZRSZ NCIPS
december 2020 Nevenka Terdič
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