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Novosti s področja izobraževanja
Sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v
študijskem letu 2021/2022 + tabela - z dne 5. 5. 2021
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/084ee81b-90ac-4de0-af23-c781113a7975
Seznam vpisnih mest po dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih
programih z omejitvijo vpisa v študijskem letu 2021/2022
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/19fb6316-7abc-459c-94c9-50a38ed87df8
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem
letu 2021/2022 (celotno besedilo razpisa) https://www.unilj.si/studij/doktorski/razpis2122
Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki
je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe. Vpis v doktorske
študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih
razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje
do 30. oktobra. Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 razpisuje 21
doktorskih študijskih programov.https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-nafdv/doktorski-studij-3-stopnje
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Vir: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Centralni register učnih mest (CRUM)CRUM je dopolnjen s podatki Trgovinske
zbornice Slovenije (TZS) o delodajalcih, ki ponujajo verificirana učna mesta za
praktično usposabljanje z delom (PUD). CRUM zdaj omogoča iskanje in
pridobivanje podatkov o verificiranih učnim mestih za PUD in vajeništvo vseh treh
zbornic: Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS) in Trgovinske zbornice Slovenije (TZS).«
https://crum.cpi.si/o-registru/
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Novosti s področja zaposlovanja in usposabljanja
Rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je letošnjega aprila in maja sodelovalo skoraj
3.300 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije.
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaksne-so-napovedi-delodajalcev-za-drugo-polovico-tega-leta

Novosti s področja zakonodaje
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202167







Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake
za šolsko leto 2020/2021
Poročilo o gibanju plač za februar 2021
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2021
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202181



Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202185


Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Štipendije
Štipendijski in razvojni sklad izvaja različne programe štipendiranja in spodbuja razvoj znanja ter mednarodno
mobilnost. https://www.srips-rs.si/stipendije

https://www.srips-rs.si

Priložnosti za pridobitev štipendije na Finskem, Poljskem in v Nemčiji https://www.sripsrs.si/sklad/novice/novica/priloznosti-za-pridobitev-stipendije-na-finskem-poljskem-v-nemciji

Štipendije AD FUTURA za študij v tujini za leto 2021 (305. javni razpis)
https://www.srips-rs.si/storage/app/media/dokumenti/Adfutura/Delavnice%20in%20dogodki/305.%20JR%20%20predstavitev.pdf
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Spremljamo
Kaj bom delal/a v izbranem poklicu? Katere lastnosti so pomembne za opravljanje poklica? Kakšna znanja in
spretnosti moram osvojiti? Kje se lahko izšolam za izbrani poklic? Kako lahko ugotovim, kateri poklic me zanima?
Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore na tej spletni strani:
https://www.mojaizbira.si/

Karierni center za mlade https://www.kariera-mladi.si/nacrtovanje-poklicne-poti/

Omrežje #EurydiceEU je pred kratkim praznovalo 40 let. Ob tej priložnosti izhaja mesečni koledar:
https://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2021/04/Eurydice_2021_Stenski_koledar14.jpg
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e-gradiva
VKO novičnik
https://mailchi.mp/55fe239d1dc3/vko-novicnik-maj-2021?e=cfc56b05e9

https://www.vkotocka.si/wpcontent/uploads/2021/05/Eti%C4%8Dne-smernice-IAEVG-bro%C5%A1ura_splet.pdf
Raziskava Mladina 2020, je nastala v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za
družbene vede Univerze v Ljubljani in je bila zasnovana kot nadaljevanje raziskave iz leta 2010, osvetljuje trende
in položaj mladih v preteklih desetih letih.
https://www.mlad.si/e-katalogi/Mladina_2020/

Living and working in Europe 2020 | Eurofound (europa.eu) Living and working in Europe; Izjemnost vpliva
pandemije COVID-19 na življenje in delo Evropejcev je težko zajeti, vendar je bila prednostna naloga Eurofound-a
leta 2020 beleženje in ocenjevanje izkušenj tega družbenega dogajanja po državah članicah EU v vseh
podrobnostih, raznolikosti in modulaciji. Življenje in delo v Evropi 2020 zagotavlja posnetek, kako so ukrepi za
zmanjšanje covid-19 spremenili zaposlovanje, delo in kakovost življenja v Evropi, kot so jih leta 2020 zbrale
raziskovalne dejavnosti Eurofound. V tem letopisu so povzete tudi ugotovitve Agencije v zvezi z razvojem drugih
vidikov socialnega in gospodarskega življenja – vključno s prakso na delovnem mestu, socialnim dialogom,
enakostjo spolov in dostopom do javnih storitev – ki bodo pomembno vplivale na to, kako hitro si bo Evropa
opomogla od pandemije in uspešnega prehoda v zeleno in digitalno prihodnost. Ugotovitve o delovnih in
življenjskih pogojih, ki jih je Eurofound pripravil med svojim delom, zagotavljajo dokaze za vnos v oblikovanje
socialne politike. Spodbujanje socialne kohezije in konvergence; Delovne razmere in trajnostno delo;
Zaposlovanje in trgi dela; Digitalna doba: priložnosti in izzivi za delo in zaposlitev; Življenjske razmere in kakovost
življenja; Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog.
https://www.eurofound.europa.eu/sl/publications/annual-report/2021/living-and-working-in-europe-2020
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24. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji; Vpogled v mnenja gospodarstvenikov iz Slovenije in sveta
https://www.pwc.com/si/sl/2021ceosurvey/24.%20PwC-jeva%20globalna%20raziskava%20med%20direktorji.pdf

Promocijsko gradivo TVU 2021 https://tvu.acs.si/narocila/
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Euroguidance - Evropska mreža poklicno informativnih in kariernih centrov povezuje svetovalce na področju
vseživljenjske karierne orientacije v evropskih državah. https://www.euroguidance.eu/
Centri Euroguidance delujejo v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji, v Turčiji, Švici, Srbiji in
Makedoniji. Mrežo sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključenost skupaj s pristojno nacionalno ustanovo v državi članici. Izbor umeščenosti in aktivnosti centra je
tako avtonomna odločitev posamezne države. Euroguidance Slovenija ali NCIPS se je mreži nacionalnih
poklicno informativnih in kariernih centrov pridružila leta 2000 kot Nacionalni center za informiranje in
poklicno svetovanje (NCIPS).

Facebook, LinkedIn,
You Tube

http://www.ess.gov.si/ncips
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.

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

https://www.euroguidance.eu/guidance-systems-and-practice/good-practices
Novi publikaciji CEDEFOP v maju https://www.cedefop.europa.eu/en/publication-types/information-series

Programming document 2021-23
Spotlight on VET - 2020 compilation
Vocational education and training systems in Europe

Euroguidance objavlja rezultate Cross border seminarjev z zbranimi predstavitvami dvodnevnih
seminarjev strokovnjakov iz različnih evropskih držav.
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/cross-border-seminar-compendia
Zbrano ZRSZ NCIPS
Maj 2021

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