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Vodnik po informacijah december 2015
Vsebina
Novosti s področja izobraževanja
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za
šolsko leto 2016/2017
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_
16-17/L1_20151007_11253829.pdf
Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in
gimnazij za šolsko leto 2016/2017
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_
16-17/L2p_20151008_10313484.pdf
Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega
izobraževanja za šolsko leto 2016/2017
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_
16-17/L3_20151007_11264445.pdf
Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne
tečaje za šolsko leto 2016/2017
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_
16-17/L4_20151007_11271453.pdf
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter
gimnazij
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_sol
stvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_s
ole/
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
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_sol
stvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_s
ole/
Rokovnik nalog za vpis rednih in izrednih študentov v višje strokovno
izobraževanje v študijskem letu 2016/2017
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/16/
Rokovnik_16.pdf
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Informacija o eVŠ prijavi za vpis za študijsko leto 2016/17 (pdf).
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/
Obvestila/Prijava_eVS_2016-17_info_P.pdf
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Novosti s področja zaposlovanja
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 (Vlada RS sprejela 13. 11.
2015)
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Smernice_APZ_
2016_2020__final.pdf
Objavljeno prvo javno povabilo za izbor programov javnih del 2016
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljeno-prvo-javno-povabilo-za-izbor-programov-javnih-del
Zavod za zaposlovanje je zaključil prenovo programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/register_zunanjih_izvajalcev Zavod od leta 2011 vodim register zunanjih
izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja (APZ). Register omogoča hitrejše odzivanje na potrebe po
znanjih in veščinah na trgu dela. Temelji na Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

Novosti s področja zakonodaje

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Uradni
list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
P R A V I L N I K o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) Uradni list RS, št. 90/2015
z dne 27. 11. 2015
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav Uradni
list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Uradni list RS, št. 93/2015
z dne 7. 12. 2015
Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa RAČUNOVODSTVO Uradni list RS, št.
101/2015 z dne 23. 12. 2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B)
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene
šole Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Dobro je vedeti
Erevanski komunike - v slovenskem jeziku je dostopen prevod zadnjega bolonjskega
ministrskega komunikeja o evropskem visokošolskem prostoru
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Erevanski_kom
unike_prevod.pdf
Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995. Slovenski prevod: Izobraževalni center
Eksena, 2015
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/2015/Deklaracij
a_o_nacelih_strpnosti_11_11_15.pdf
Sistem IMI je večjezično spletno orodje. Namenjen je izmenjavi informacij med javnimi
organi v Evropi, ki se v praksi ukvarjajo z zakonodajo EU.
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/imi_leaflet_print_sl.pdf
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Zbornik o javnih delih ob 25-letnici izvajanja programov
http://www.ess.gov.si/_files/7831/ZBORNIK_25_LET_JAVNIH_DEL.pdf

egradiva
na
spletu

Katalog programov javnih del za leto 2016
http://www.ess.gov.si/_files/7822/Katalog_programov_javnih_del_2016.pdf
Kohezijski e-kotiček http://www.eu-skladi.si/aktualno/e-novice/e-novice-november-2015.pdf
Učenje na spletu, varno v prometu - Nova podoba spletne aplikacije za pripravo na vozniški izpit. http://teorijapriprava.gov.si
Letno poročilo o splošni maturi 2015 je objavljeno na spletni strani Državnega izpitnega centra:
http://www.ric.si/splosna_matura/statisticni_podatki/ oziroma
http://www.ric.si/mma/Letno%20porocilo%20SM%202015/2015113014194261/
Študij v Avstriji http://www.fachhochschulen.ac.at/upload/file/FH-Guide-2016.pdf ,
http://dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=4371 , http://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
http://www.movit.si/fileadmin/movit/2ED/tiskani_materiali/Eurodesk_informator_december_15_splet.pdf

Na spletni strani EACEA je objavljena tabela Compulsory education in Europe – 2015/16 s podatki o trajanju
obveznega izobraževanja v Evropi.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/9/9c/193EN.pdf
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Spremljamo

Novi projekti iz evropskih sredstev na ZRSZ: za večjo zaposljivost brezposelnih
http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novi-projekti-iz-evropskih-sredstev-na-zavodu#prettyPhoto

Razstava - Poljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika v NUK-u še do 30. januar 2016

Zavod Nefiks v sodelovanju z zavodom Cene Štupar- CILJ, v prostorih DPlaca http://www.dplac.si/o-dplacu/
izvaja projekt »Center zaposlitvenih rešitev Nefiks«. Gre za prostor srečevanja iskalcev prve zaposlitve, kjer
mladi uporabniki Nefiksa soustvarjajo dejavnosti, ki jim omogočajo vstop na trg dela.
Že osmo leto zapovrstjo na Gospodarsko razstavišče prihaja vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev
Informativa, ki bo potekala 22. in 23. januarja 2016.

Že peto leto zapovrstjo bo v okviru Informative, natančneje v petek, 22. januarja, potekala tudi Poslovna
Informativa, enodnevni konferenčno-sejemski dogodek na temo poslovnega in strokovnega izobraževanja.
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NCIPS - center
Euroguidance
Slovenija
http://www.ess.gov.si/
ncips

https://www.facebook.com/Euroguidance

All Euroguidance centres share two common goals:

to promote the European dimension in guidance

to provide quality information on lifelong guidance and mobility for learning purposes
www.euroguidance.net

Zbrano NCIPS, december 2015
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