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* Prikazani so podatki Zavoda RS za zaposlovanje, 
Območne službe Koper, Ministrstva za šolstvo in 
šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
 



POMEMBNI DATUMI 
 5. marec – prijava za opravljanje preizkusa posebne 

nadarjenosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju 
športnih pogojv 

 12. – 24. marec – preizkusi na šolah 

 19. do 23. marec - izpolnjevanje prijave za vpis v 1. 
letnik,  prijava za sprejem v dijaške domove 

 29. marec – posredovanje potrdil o opravljenih 
preizkusih 
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POMEMBNI DATUMI 
 do 5. april - sprejem prijav na SŠ  

 10. april – javna objava številčnega stanja prijav na 
srednjih šolah (Internet) do 16.00 

 20. april – javna objava sprememb obsega vpisa in 
stanja prijav 

 25. april– rok za prenos prijav za vpis 

 4. maj – slovenščina NPZ  

 7. maj – matematika NPZ  

 9. maj – tretji predmet (tja) 

 31. maj – objava seznama šol z omejitvijo vpisa na 
Internetu in obveščanje učencev na dom (do 6.6.) o 
omejitvah vpisa na  posameznih šolah – točkovanje 
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POMEMBNI DATUMI 
 15. junij - spričevala  
 19. do 22. junij –  vpis oz. izvedba 1. kroga  izbirnega 

postopka za (SŠ z omejitvijo – točkovanjem -  izberejo 
90%  razpisanih mest)  

 22. junij do 15. ure – objava rezultatov izbirnega 
postopka 1. kroga, seznanitev neuspešnih kandidatov 
z možnostmi v 2. krogu, seznanitev s prostimi pesti v 
2. krogu, vpis uspešnih učencev 

 26. junij do 16 ure – javna objava (Internet) spodnjih 
mej izbirnega postopka za 1. krog 

 27. junij do 11 ure - prijava kandidatov za 2. krog 
 29. junij (do 15.00 ure) – objava rezultatov 2. krog 

izbire SŠ z omejitvijo -  izberejo 10% razpisanih mest 
 5 . julij do 14 ure – vpis uspešnih učencev v 2. krogu 
 6. julij do 16. h - objava še prostih mest na SŠ na 

Internet 
  do 31. avgust – vpis učencev, kjer je še prostor 
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ZNAČILNOSTI VPISA  

ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

 Zaključuje 17.085  učencev (lani 17.448 učencev) 

 razpisanih mest je 23.644 (lani 23. 440) 

in sicer: 

 

 

 

 

 

 

 

 podatki ministrstva 

 



ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST 



DELEŽI RAZPISANIH MEST OD ŠOLSKEGA LETA 2009/10  

DO ŠOLSKEGA LETA 2018/19 

 



NOVE RAZMESTITVE 

 
Izobraževalna programa srednjega poklicnega 

izobraževanja:  
 Elektrikar, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (pogoj: 

najmanj 16 prijav ob roku za prijave), 

 Mehatronik operater, Srednja tehniška šola Koper (pogoj: najmanj 

16 prijav ob roku za prijave); 

 

 

Izobraževalna programa srednjega strokovnega 

izobraževanja:  
 Farmacevtski tehnik, ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija (pogoj: 

najmanj 28 prijav ob roku za prijave), 

 Veterinarski tehnik, ŠC Šentjur (pogoj: najmanj 28 prijav ob roku za 

prijave); 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

 program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe 

obliki enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti 

za nadaljevanje), 

 polovica programa se izvede kot PUD pri 

delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih), 

 prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z 

delodajalcem, več praktičnih izkušenj, večja možnost 

za zaposlitev, 

 vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 

400 evrov v 3. l. mesečno), 

- kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega 

postopka, če dostavijo vajeniško pogodbo do začetka 

izbirnega postopka. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

 

 Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri 

navedbi programa: npr. KAMNOSEK – VAJENIŠKA 

OBLIKA; 

 

 prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, 

določeni z rokovnikom veljajo enako za vse kandidate); 

 

 učna mesta na spletni strani MIZŠ. 

 



 

 

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

Mreža šol in izobraževalnih programov z izvedbo v vajeniški obliki 

se širi: 

 MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica 

in ŠC Škofja Loka, 

 

 OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, 

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo mesto, 

ŠC Nova Gorica in Tehniški šolski center Maribor, 

 

 GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja 

šola Izola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, 

 

 KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola Ljubljana, 

 



 

 

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

 

 STEKLAR: ŠC Rogaška Slatina, 

 

 PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 

 

 SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR: ŠC Kranj in Srednja 

gradbena šola in gimnazija Maribor*, 

 

 STROJNI MEHANIK: ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, ŠC 

Velenje in ŠC Krško – Sevnica*. 

 

* Programa Slikopleskar – črkoslikar in Strojni mehanik, ki se prenavljata za 

izvedbo v vajeniški obliki, bo strokovni svet predvidoma obravnaval na 

februarski seji 

 



 

 

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

 

 Kandidati izpolnijo enako prijavnico – 

pripis pri navedbi programa: MIZAR – 

VAJENIŠKA OBLIKA; 

 

 prijavni in vpisni postopek povsem enaka 

(roki, določeni z rokovnikom veljajo enako za 

vse kandidate); 

 

 učna mesta na spletni strani MIZŠ. 

 



NAMERE ZBRANE DO 29.1.2018 

0% 

12% 1% 

34% 

15% 

38% ne bom nadaljeval

še ne vem

v tujino

gimnazija

nižje in srednje poklicno

srednje strokovno



NIŽJE IN SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

Največkrat izbrani iz. prog. 
Najmanjkrat izbrani iz. 

prog. 

Avtoserviser 

Frizer 

Računalnikar 

Mizar 

Gastronom hotelir 

Slaščičar 

Mehatronik operater 

Elektrikar 

Bolničar-negovalec 

Oblikovalec kovin - orodjar 

Tesar 

Geostrojnik rudar 

Izdelovalec kovinskih konstrukcij 

Izvajalec suhomontažne gradnje 

Pomočnik v tehnoloških procesih 

Slikopleskar - črkoslikar 

Grafični operater 

Kamnosek 

Klepar-krovec 

Steklar 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Največkrat izbrani iz. prog. 

 

 

 

Najmanjkrat izbrani iz. 

prog. 

 

 

 

Zdravstvena nega 

Strojni tehnik 

Tehnik računalništva 

Predšolska vzgoja 

Ekonomski tehnik 

Kozmetični tehnik 

Elektrotehnik 

Medijski tehnik 

Veterinarski tehnik 

Gastronomsko-turistični tehnik 

Gozdarski tehnik 

Tehnik elektronskih komunikacij 

Živilsko prehranski tehnik 

Grafični tehnik 

Hortikulturni tehnik 

Tehnik optik 

Plovbni tehnik 

Geodetski tehnik 

Geotehnik 

Tehnik steklarstva 



GIMNAZIJSKI PROGRAMI 

66% 

11% 

8% 

7% 

5% 3% 

Gimnazija Strokovna gimnazija Gimnazija /š./

Umetniška gimnazija Zasebne gimnazije Klasična gimnazija



RAZMESTITEV PROGRAMOV IN 
OBSEG VPISA 
 V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM 
LETU 2018/19 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/dir
ektorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobra
zevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/
vpis_v_srednje_sole/ 

 
 

http://www.mizks.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


PREDSTAVITEV TRGA 

DELA V SLOVENIJI 

podatki Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje 

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

 



STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI PO 

STATISTIČNIH REGIJAH, OKTOBER 2017 

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je SURS, vir podatkov o registrirani brezposelnosti je ZRSZ.  

Pomurska:  

14,0 % 
Gorenjska:  

5,8 % 

Slovenija: 8,8 % 



PRIJAVLJENI PRVI ISKALCI ZAPOSLITVE – NIŽJA, SREDNJA 

POKLICNA IZOBRAZBA  

Naziv izobrazbe dec. 2016 dec. 2017 

Frizer 238 173 

Prodajalec 198 115 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 105 85 

Avtoserviser 82 79 

Gastronom hotelir 97 73 

Slaščičar 67 62 

Prodajalec 88 58 

Administrator 79 49 

Računalnikar 43 40 

Elektrikar 37 38 

Pomočnik v tehnoloških procesih 52 32 

Obdelovalec lesa 38 30 

Cvetličar 34 29 

Mizar 37 28 

Pomočnik peka in slaščičarja 38 27 

Bolničar-negovalec 36 26 

Gospodar na podeželju 22 19 

Vrtnar 33 18 

Kuhar 20 16 

Pomočnik v biotehniki 13 15 



PRIJAVLJENI PRVI ISKALCI ZAPOSLITVE – SREDNJA STROKOVNA, 

SPLOŠNA IZOBRAZBA 

Naziv izobrazbe dec. 2016 dec. 2017 

Ekonomski tehnik 879 609 

Vzgojitelj predšolskih otrok 168 134 

Tehnik računalništva 99 115 

Medijski tehnik 87 82 

Gastronomsko-turistični tehnik 85 80 

Strojni tehnik 99 77 

Turistični tehnik 109 72 

Kozmetični tehnik 85 64 

Logistični tehnik 37 57 

Aranžerski tehnik 67 53 

Elektrotehnik 48 52 

Elektrotehnik računalništva 86 51 

Hortikulturni tehnik 39 42 

Gradbeni tehnik 63 39 

Okoljevarstveni tehnik 36 38 

Veterinarski tehnik 42 35 

Medicinska sestra 34 35 

Lesarski tehnik 42 31 

Tehnik zdravstvene nege 34 31 

Zdravstveni tehnik 33 31 



PRIJAVLJENI PRVI ISKALCI ZAPOSLITVE – TERCIARNA 

IZOBRAZBA 

Naziv izobrazbe dec. 2016 dec. 2017 

Ekonomist 53 47 

Magister prava 20 44 

Magister inženir arhitekture 34 35 

Poslovni sekretar 37 34 

Diplomirani pravnik (UN) 40 29 

Profesor razrednega pouka (UN) 26 27 

Magister ekonomskih in poslovnih ved 38 26 

Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS) 27 25 

Inženir medijske produkcije 31 25 

Magister profesor razrednega pouka 21 24 

Diplomirani inženir arhitekture (UN) 19 24 

Diplomirani psiholog (UN) 32 22 

Diplomirani ekonomist (UN) 39 22 

Magister psihologije 27 20 

Diplomant upravnih ved (UN) 23 19 

Doktor medicine 13 18 

Diplomirani biolog (UN) 17 18 

Diplomirani zdravstvenik (VS) 23 16 

Diplomirani inženir medijskih komunikacij (UN) 14 16 

Diplomirani ekonomist (VS) 25 16 



ŠTIPENDIJE 

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo 

naslednje štipendije: 

 Državne štipendije 

 Zoisove štipendije 

 Štipendije za deficitarne poklice 

 Kadrovske štipendije 

 Ostale štipendije 

 

http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/zoisove-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/stipendije-za-deficitarne-poklice.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/kadrovske-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

 državljan R Slovenije 

 dijaki in študentje iz socialno šibkejših družin  

 vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na 
akreditirani izobraževalni ustanovi  

 ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, 

 ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje in 

 ni prejemnik Zoisove štipendije. 

 kombinira s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne 
poklice ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in 
za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 
Dodeljujejo jih Centri za socialno delo. 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/


PRIDOBITEV DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

 vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili 

vložijo na Center za socialno 

delo kadarkoli tekom šolskega leta. 

 Center za socialno delo nato najkasneje v dveh 

mesecih od vložitve popolne vloge o njej odloči.  

 Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne 

izplačevati od 1. dne naslednjega meseca od 

prijave. 

 

 



 

VIŠINA DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

 Od 70 do 190 € (mladoletni pol manj) + dodatki 

 Dodatki k osnovi so: 

1. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča 

Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od 

kraja izobraževanja za več kot 25 km 

2. Dodatek za učni ali študijski uspeh 

Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več. 

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 

 



ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 so namenjene nadarjenim dijakom in študentom 

za spodbujanje razvoja njihove poklicne poti in 

doseganju najvišjih izobrazbenih ravni.  

 Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in 

motivacijo nadarjenih mladostnikov ob prehodu 

iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, 

za kar se tudi namenja največ sredstev.  

 Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike 

Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 

 

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 Dobi jo lahko vsak bodoči dijak, ki se bo, ali dijak, ki se že 
izobražuje v srednješolskem programu v Sloveniji ali tujini, 
in ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, 
raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezno 
povprečno oceno. 
 

Ustrezen uspeh je:  

 Za dijake 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v 
srednjo šolo povprečna ocena najmanj 4,70 v zadnjem 
razredu osnovne šole. 

 Za dijake 2. in višjih letnikov srednje v predhodnem 
šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije 
povprečna ocena najmanj 4,10. 

 
 



IZJEMNI DOSEŽKI 
 najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih 

tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, 

 prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja 
na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, 

 priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

 udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, 

 nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo 
na državni ali mednarodni ravni, 

 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega 
prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, 

 umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni 
strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, 
dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na 
mednarodni razstavi ali festivalu, 

 najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

      Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne 
dosežke. 

 
 



PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

 Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med 

ravnmi izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko 

uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali 

študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. 

 

 Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove 

štipendije v višjem letniku pa se lahko uveljavlja 

izjemni dosežek, dosežen v času izobraževanja na tisti 

ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja štipendijo. 

 

 Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat.  



VLOGA ZA PRIDOBITEV ZŠ 

 V juniju Javni sklad Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije objavi Javni poziv 

za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje 

Zoisovih štipendij, v katerem so objavljeni 

pogoji za pridobitev Zoisove štipendije in način 

vložitve vloge za prihajajoče šolsko leto. 

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


Kliknite, če želite urediti slog naslova matrice Štipendije za deficitarne poklice 

Razpis: 30. 1. 2018 
Prijava:  
Kandidati bodo lahko oddali prijavo od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 
2018.  
 
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/ 
 
Višina štipendije: 100 EUR mesečno Izbirni postopek  

 naslednja merila:  

 - višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,  

 - višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu 
 osnovne šole oziroma višja povprečna ocena strokovnih predmetov, če 
 vlagatelj letos prvič prehaja na srednje-poklicno izobraževanje iz nižjega 
 poklicnega izobraževanja.  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/


 
 
 
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 

 prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne 

vpliva na višino otroškega dodatka; 

 ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 

 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo 

in štipendijo za deficitarne poklice; 

 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne 

izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 

lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne 

več kot eno leto. 

 



V RAZPISU ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 BODO IMELI MOŽNOST PRIDOBITVE ŠTIPENDIJE 

DIJAKI, KI SE BODO VPISALI V 1. LETNIK SLEDEČIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV: 

1. kamnosek 

2. mehatronik operater 

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih 

konstrukcij 

4. inštalater/inštalaterka strojnih 

inštalacij 

5. oblikovalec kovin 

orodjar/orodjarka 

6. elektrikar/električarka 

7. avtokaroserist/avtokaroseristka 

8. pek/pekarka 

9. slaščičar/slaščičarka 

10. mesar/mesarka 

11. tapetnik/tapetničarka 

12. mizar/mizarka 

13. zidar/zidarka 

14. tesar/tesarka 

15. klepar-krovec/kleparka-krovka 

16. izvajalec/izvajalka 

suhomontažne gradnje 

17. slikopleskar-

črkoslikar/slikopleskarka-

črkoslikarka 

18. pečar– polagalec keramičnih 

oblog / pečarka-polagalka 

keramičnih oblog 

19. gozdar/gozdarka 

20.  dimnikar/dimnikarka 

21. steklar/steklarka 



Kliknite, če želite urediti slog naslova matrice Kadrovske štipendije 

Razpisujejo jih delodajalci: 

• v povprečju med višjimi štipendijami 

• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s 

prakso 

• zaposlitev po zaključenem izobraževanju. 

 

Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni 

strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/ 

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let! 

 

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije. 



OSTALE ŠTIPENDIJE 

 Občinske in regionalne štipendije  

Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi 
so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih 
straneh. 

 Štipendije za izobraževanje v tujini so 
namenjene vsem dijakom, ki se izobražujejo na 
ustanovah v tujini.  

 Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji 

 Štipendije iz različnih zasebnih virov 
(fundacije in druge ustanove) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji


NAJHITREJE ZAPOSLJIVI 

(ZRSZ) 

 inženirji elektrotehnike, elektronike 

 inženirji strojništva, tehniki za strojništvo 

 zdravniki (raze splošne medicine), zobozdravniki 

 medicinske sestre, strokovnjaki za zdravstveno 

nego 

 farmacevti 

 finančniki, revizorji, računovodje 

 računalniški programerji,  

 kuharji, natakarji 

 gradbeništvo – zidarji, tesarji, krovci, monterji 

 



NAJ POKLICI DO 2020 

 programer na področju softvera, IT strokovnjaki vseh vrst 

 sistemski administrator 

 finančni analitik 

 tržnik, tržni raziskovalec 

 farmacevt 

 biokemik, biomedicinec 

 zdravnik, zobozdravnik 

 vsi poklici zdravstvene oskrbe, še posebej povezani s storitvami za 

starejše (nega na domu …) 

 poklici s področja kemije in razvoja novih materialov 

 strojni inženir 

 organizator dogodkov 

 prevajalec 

 finančni, davčni in zavarovalniški svetovalci in zastopniki 

 poklici s področja transporta in logistike 

 zelena delovna mesta (varčna raba energije in zemeljskih virov, lesarstvo, 

gostinstvo in turizem) 



NOVI POKLICI V PRIHODNOSTI 

 amnezija-kirurg (odstranjevanje slabih spominov),  

 semenski kapitalist v kmetijstvu,  

 digitalni arheolog,  

 dispečer dronov,  

 organizator spletnih skupnosti,  

 koordinator osebne nege,  

 etiki novih znanosti,  

 poklici, ki se ukvarjajo z oživljanjem izumrlih živalskih 

vrst,  

 agent za človeške organe,  

 geoinženirji za nadzorovanje vremena in rastlin,  

 programerji pametnega prahu itd. 



INTERNET NASLOVI 

 http://osagpostojna.splet.arnes.si/ 

 http://www.mizs.gov.si/ 

 http://www.mojaizbira.si/ 

 http://www.jpi-sklad.si/ 

 http://www.sklad-kadri.si/ 
 www.informativa.si 
 http://www.cpi.si/ 
 http://www.eurydice.si 
 http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-

izvajanju/regijska-stipendijska-shema 
 http://www.ess.gov.si/ 
 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/tr

g_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ 
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HVALA ZA POZORNOST 


