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Namesto uvoda 
 

Obiskujete zadnji letnik srednje šole in prav kmalu se boste znašli pred naslednjo pomembno 

odločitvijo. 

Že razmišljate o tem, kaj boste počeli po končani srednji šoli? Ste se že vprašali, kam naprej? 

Se boste zaposlili ali nadaljevali z izobraževanjem? 

Ne glede na to ali obiskujete nižjo poklicno, srednjo poklicno, srednjo strokovno  šolo ali 

gimnazijo, imate dve možnosti: nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev. 

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo pripravili informacije, ki vam bodo v pomoč pri 

načrtovanju vaše nadaljnje izobraževalne poti ali delovne kariere. 
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Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? 
 
Ne glede na to, kakšno izobraževanje zaključujete, imate možnost, da z njim nadaljujete. 

Pri načrtovanju izobraževalne poti vam lahko pomagajo strokovnjaki v različnih ustanovah.  

 Šolski svetovalni delavci dobro poznajo izobraževanje, ki ga zaključujete,  

prav tako vaše  prednosti ali morebitne  slabosti. Z njimi se najlaže dogovorite 

za srečanje. 

 Karierni svetovalci v  Kariernem središču na Zavodu RS za zaposlovanje, 

nekdanjem Centru za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), ki dobro 

poznajo trg dela, zaposlovanje in zahteve delodajalcev. Lahko jih  pokličete in 

se dogovorite za svetovanje ali pa informacije  v njihovi knjižnici poiščete 

sami. Preverite, kje je vam najbližje Karierno središče: 

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

 

 

 Karierni svetovalci v Kariernih centrih univerz vam lahko svetujejo glede 

izobraževalnih programov fakultet: 

• Karierni center Univerze v Ljubljani: http://kc.uni-lj.si/   

• Karierni center Univerze v Mariboru: http://www.kc.uni-mb.si/  

• Karierni center Univerze na Primorskem: http://www.karierni-center.si/  

• Karierni center Univerze Nova Gorica: http://www.ung.si/si/o-univerzi/karierni-

center/   

 

 

  

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
http://kc.uni-lj.si/
http://www.kc.uni-mb.si/
http://www.karierni-center.si/
http://www.ung.si/si/o-univerzi/karierni-center/
http://www.ung.si/si/o-univerzi/karierni-center/
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Možnosti nadaljnega izobraževanja 
 

V nadaljevanju boste spoznali pogoje, ki jih je treba izpolniti, če se želite vključiti v nadaljnje 

izobraževanje potem, ko zaključite trenutno izobraževanje.  

 Nižje poklicno izobraževanje: 

Spričevalo o zaključnem izpitu vam omogoča zaposlitev, pa tudi vpis v prvi letnik 

kateregakoli izobraževalnega programa srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega 

izobraževanja.  

 Srednje poklicno izobraževanje: 

Šolanje lahko nadaljujete v 2-letnih poklicno-tehniških programih in si po uspešno opravljeni 

poklicni maturi pridobite srednjo strokovno izobrazbo.  

Tisti, ki se boste zaposlili, si lahko po treh letih delovnih izkušenj z opravljanjem ustreznega 

mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita pridobite srednjo strokovno 

izobrazbo. Če opravite še izpite iz splošnih predmetov poklicne mature, lahko nadaljujete 

izobraževanje na višji strokovni šoli. 

 Srednje strokovno izobraževanje: 

Zaključeno srednje strokovno izobraževanje omogoča neposreden vpis v vse programe 

višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske programe prve  

bolonjske stopnje. 

Univerzitetni študij omogoča poklicna matura ali štiripredmetni zaključni izpit in dodatni 

maturitetni izpit v okviru stroke. Več: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visok

o_solstvo/razpis_za_vpis/   

 Gimnazija: 

Gimnazija se konča z maturitetnim  izpitom iz petih predmetov - maturo, ki omogoča vpis na 

katerokoli nadaljnjo stopnjo izobraževanja. 

Če se ne boste odločili za nadaljnje izobraževanje v višjem ali visokem šolstvu, se lahko 

odločite za poklicni tečaj in pridobite strokovna znanja, ki jih boste potrebovali za 

opravljanje poklica na izbranem področju. 

Za vse tiste, ki ste se odločili za poklicno izobraževanje in se zdaj odločate za univerzitetni 

študij, pa so na voljo maturitetni tečaji. 

  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
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Maturitetni tečaj 

V maturitetni tečaj se lahko vpišete, če 

ste uspešno zaključili: 

• srednje poklicno, srednje tehniško oz. 
strokovno izobraževanje,  

• tretji letnik gimnazije in  ste  prekinili 
izobraževanje za najmanj eno leto,   

• četrti letnik programa Waldorfske 
gimnazije, 

• osnovnošolsko izobraževanje in hkrati 

opravili preizkus znanja na ravni 

tretjega letnika gimnazije. Preizkus 

znanja na ravni tretjega letnika 

gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki 

izvaja maturitetni tečaj. 

Izobraževanje po programu 

maturitetnega tečaja traja eno leto. 

Kandidati, ki uspešno končajo 

izobraževanje po tem programu, 

lahko pristopijo k splošni maturi.  

 

Poklicni tečaj  

V poklicni tečaj se lahko vpišete, če ste 

uspešno zaključili: 

• četrti letnik gimnazije ali zaključni 

letnik izobraževalnega programa za 

pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe in izpolnjujete druge, z 

izobraževalnim programom določene 

pogoje. Tako si pridobite srednjo 

strokovno izobrazbo. 

• Izobraževanje po programih poklicnih 

tečajev traja eno leto, zaključi pa se s 

poklicno maturo.  

• V poklicnem tečaju se lahko redno 

izobražujete samo enkrat. 

Vrste poklicnih tečajev na srednjih šolah 
v Sloveniji: 

• ekonomski tehnik, 

• gastronomsko – turistični tehnik, 

• elektrotehnik računalništva, 

• vzgojitelj predšolskih otrok. 

 

 

Vse informacije o možnostih vpisa v višje strokovno izobraževanje, dodiplomske in enovite 

magistrske študijske programe za naslednje  študijsko leto najdete na spletni strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visok

o_solstvo/razpis_za_vpis/ 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visok

o_solstvo/razpis_za_vpis/ 

  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
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Študij v tujini 
 
Lahko se odločite tudi za študij v tujini. Evropa ponuja veliko različnih možnosti.  Pri iskanju 

informacij vam je v pomoč tudi spletni iskalnik LEARNING OPPORTUNITIES AND 

QUALIFICATIONS IN EUROPE,  na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/ploteus,  

kjer  so na voljo naslednje informacije:  

• možnosti izobraževanja in usposabljanja, informacije in povezave do usposabljanja in 
študija v državah EU; 

• sistem kvalifikacij (evropski okvir kvalifikacij, nacionalna ogrodja in njihova 
primerjava); 

• selitev v drugo državo; 

• povezava do svetovalnih služb, kjer lahko pridobite več informacij o možnostih  
kariernega svetovanja; 

• programi izmenjav, Erasmus + in druge štipendije; 

• priznavanje diplom in pridobljenih kvalifikacij. 

 

 

Dodatne informacije o možnostih študija lahko pridobite tudi na veleposlaništvih in 

konzulatih posameznih držav. 

http://ec.europa.eu/ploteus
http://europa.eu.int/ploteus/portal/searchcustom.jsp?dim6=254&language=sl_SI
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Če se boste del študijskega programa odločili opraviti v tujini, vam bodo pri tem pomagali: 

 Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje:  

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/ 
 

 Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje:   
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx 

 Univerza v Novi Gorici, Mednarodna pisarna:  

http://www.ung.si/si/o-univerzi/mednarodna-pisarna/ 

 Univerza na Primorskem, Center za mednarodno sodelovanje:  

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=92 
 

Informacije o študiju v tujini najdete tudi na spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in 

štipendije: 

http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/ 

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=826
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx
http://www.ung.si/si/o-univerzi/mednarodna-pisarna/
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=92
http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/
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Štipendije  
       
Obstaja več vrst štipendij.  Najpogostejše navajamo v nadaljevanju. 

 Državne  štipendije 

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki: 

 so državljani Republike Slovenije, 
 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede 

povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana, 
 štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji, 
 za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši, 
 štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe. 

Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v 

tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države 

izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za 

pridobitev stopnje izobrazbe.  

Za MLADOLETNE DIJAKE lahko vlogo za dodelitev državne štipendije oddajo STARŠI oziroma 

ZAKONITI ZASTOPNIKI, in sicer z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Vlogo za pridobitev štipendije lahko osebno ali po pošti vložite pri centru za socialno delo, 
kjer imate stalno prebivališče.  
Več na: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavn
e_stipendije/ 
 

 Zoisove štipendije 

Zoisove štipendije na podlagi Zakona o štipendiranju, sprejetega julija 2007, izvaja Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.  

Sistem Zoisovega štipendiranja je razširil možnosti uveljavljanja pravice do Zoisove štipendije 
na celotno obdobje izobraževalne poti po enakih kriterijih in ne glede na letnik in stopnjo 
izobraževanja.  

Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zoisove-stipendije/ 

 Kadrovske štipendije 

Kadrovske štipendije  so namenjene neposrednemu povezovanju  s podjetji.  

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij. Prednost 
kadrovskih štipendij je zagotovo v tem, da praviloma zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev 
po končanem šolanju.  

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zoisove-stipendije/
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Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/ 

 Deficitarne štipendije 

Podrobnosti še niso znane, več bo objavljeno na spletni strani Javnega sklada za razvoj 
kadrov in štipendije. 

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

 Skladi, fundacije in razpisi različnih vlad 

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije poiščite informacije  o 
drugih štipendijah za študij doma in v tujini. 

Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ 

Razpisi štipendij so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 

Več na: http://www.mizs.gov.si/   v rubriki Aktualni javni razpisi 

Preverite tudi druge štipendije, ki so na voljo v Sloveniji. Z vpisom besede  »štipendija« v 
katerikoli iskalnik na spletu boste dobili veliko število zadetkov in drugih uporabnih 
informacij.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.mizs.gov.si/
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Razmišljate o zaposlitvi? 

V življenju praviloma nimamo samo ene zaposlitve. Trg dela se neprestano spreminja in od  

nas zahteva nova znanja in veščine, zato je razvoj poklicne poti oziroma kariere posameznika 

vse bolj pomemben.  

Informacije v nadaljevanju so zanimive tudi za tiste, ki še ne razmišljate o iskanju zaposlitve.   

Oblike zaposlovanja  v Sloveniji  

Redno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas  

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 4. člen Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR) določa, da je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Med drugim to pomeni, da ima zaposleni pravico do letnega dopusta, regresa za letni 
dopust, nadomestila stroškov prevoza, nadomestila za prehrano in različnih dodatkov (za 
nočno in nadurno delo, delovno dobo, uspešnost …). 

Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe stare vsaj 15 let. Delavci, ki še niso dopolnili 18 let, 
uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo. 

Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za 
določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o 
zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. 

Pripravništvo 

Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o 
zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje 
strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v 
delovnem razmerju. 

Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa drugače. 

ZDR 122. člen ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013) 

(izvajanje pripravništva) 

(1) V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po programu zagotavljati 
usposabljanje za samostojno opravljanje dela. 

(2) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi 
trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja 

pripravništva. 

(3) Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del 
pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe. 



12 
 

124. člen 

(volontersko pripravništvo) 

(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko opravlja, ne da bi delavec in 
delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi (volontersko pripravništvo), se za pripravnika 

uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju pripravništva, omejenosti delovnega 
časa, odmorih in počitkih, povračilu stroškov v zvezi z delom, odškodninski odgovornosti ter 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s posebnim zakonom. 

(2) Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva mora biti sklenjena v pisni obliki. 

Podjemne pogodbe 

S podjemno pogodbo se izvajalec zaveže opraviti določen posel, kot sta izdelava ali popravilo 
stvari, telesno ali umsko delo, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal. 

S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel, kot sta 
izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za 
to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim  
aktom. 

Javna dela 

Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki so izbrani na podlagi javnega povabila 

(vse informacije o aktualnem javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda RS za 

zaposlovanje http://www.ess.gov.si/mladi). 

Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so 

določene za javna dela. V programe javnih del se lahko vključite tisti, ki boste izpolnjevali 

pogoj ciljne skupine. 

Med vključitvijo v javna dela ste upravičeni do plače, stroškov prevoza na delo, malice, 

letnega dopusta in regresa za letni dopust.  

Več :  Zakon o urejanju trga dela – ZUTD  (Uradni list RS št. 80/2010) in Zakon o delovnih 

razmerjih -  ZDR 1 (Uradni list RS, št. 21/2013)  

Samozaposlitev 

Samozaposleni so tisti, ki: 

 opravljajo katerokoli samostojno dejavnost kot direktorji in (so)lastniki v 
podjetju (gospodarski družbi ali zavodu),  

 so samostojni podjetniki posamezniki (s. p.),  

 z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost (npr. s področja umetnosti, 
kulture in medijev, zasebnega zdravstva, farmacije in socialne varnosti, 
veterinarske, odvetniške ipd. dejavnosti).  
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Avtorska pogodba 

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti 

naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Vsebina avtorske pogodbe 

je avtorsko delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti. 

Več informacij v  Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah RS (Uradni list  RS št. 16/2007). 
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Možnosti zaposlitve 
Poglejte, v  katere poklice so delodajalci zaposlovali ljudi z izobrazbo, ki jo imate ali jo želite 

pridobiti.  

 

Izobrazba                                                       Poklic 

Monter električnega omrežja  Elektromonter 

 
Elektroinštalater 

 

 
Polagalec nosilnih in vlečnih kablov 

 

 
Sestavljavec električne opreme 

 

 
Sestavljavec elektronskih naprav in opreme 

 

 
Delavec za preprosta dela v proizvodnji električne in optične 
opreme  

 
Navijalec navitij in tuljav 

 

 
Delavec za preprosta dela pri visokih gradnjah 

 
 

Izobrazba                                                       Poklic 

Mizar  Mizar 

 
Monter pohištva 

 

 
Tiskarski montažer 

 

 
Upravljavec lesnoobdelovalnega stroja 

 

 
Monter gradbenih konstrukcij 

 

 
Tesar 

 

 
Hišnik, vzdrževalec 

 

 
Stavbni mizar 

 

 
Upravljavec procesnih linij za predelavo lesa 

 

 
Obdelovalec lesa 

 
 

Izobrazba                                                       Poklic 

Ekonomski tehnik  Komercialist za prodajo 

 
Administrator 

 

 
Knjigovodja 

 

 
Prodajalec 

 

 
Računovodja 

 

 
Poslovni sekretar 

 

 
Trgovski poslovodja 

 

 
Zavarovalni zastopnik 

 

 
Prodajni referent 

 

 
Uradnik v računovodstvu 
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Izobrazba                                                       Poklic 

Gimnazijski maturant  Administrator 

 
Komercialist za prodajo 

 

 
Poslovni sekretar 

 

 
Prodajalec 

 

 
Tajnik 

 

 
Generalni direktor družbe 

 

 
Vodja projekta 

 

 
Programer 

 

 
Svetovalec in koordinator za delo v poštnem prometu 

 

 
Knjigovodja 

 
   Prodajni referent 

 
Projektni tajnik 

 
 

Izobrazba                                                       Poklic 

Diplomirana medicinska sestra  Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela) 

 
Zdravstvenik (visoko zahtevna dela) 

 

 
Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela) 

 

 
Babica (bolj zahtevna dela) 

 

 
Organizator zdravstvene nege 

 

 
Visokošolski sodelavec 

 

 
Glavna medicinska sestra 

 

 
Babica (visoko zahtevna dela) 

 

 
Učitelj praktičnega pouka in veščin 

 

 
Visokošolski učitelj 

 
 

Izobrazba                                                       Poklic 

Univerzitetni diplomirani kemik  Kemik 

 
Visokošolski sodelavec 

 

 
Kemik analitik 

 

 
Kemijski tehnolog 

 

 
Analitik v laboratorijski medicini 

 

 
Kemik v farmaciji 

 

 
Vodja projekta 

 

 
Kemijski laborant 

 

 
Menedžer za raziskave in razvoj 

 

 
Predmetni učitelj 
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Iz naštetih  primerov lahko vidite, da so možnosti za zaposlitev precejšnje tudi v poklicih, ki 

morda niso neposredno povezani z izobrazbo. Poleg  formalne izobrazbe, ki jo zahtevajo 

delodajalci, so vedno bolj pomembne kompetence, ki jih posameznik pridobi s prostovoljnim 

in počitniškim delom, med opravljanjem obvezne prakse pri delodajalcih ali z delom prek 

študentskega servisa. Pomembne so tudi različne aktivnosti in hobiji, s katerimi se ukvarjate 

v prostem času.  

eSvetovanje   

 Zavod  RS za zaposlovanje je za vse tiste, ki ste vešči uporabe računalnika in se znajdete na 

spletu, razvil spletno svetovalnico eSvetovanje, s pomočjo katere lahko preverite interese, 

osebnostne lastnosti in kompetence. 

 Kakšen sem? vam pomaga spoznati samega sebe, osebnostne lastnosti, sposobnosti, 

vrednote in življenjski slog. 

 Kaj me zanima? vam pomaga raziskati vaše interese. 

 Kaj znam? je namenjen določanju kompetenc, ki ste jih že pridobili in so zelo 

pomembne pri iskanju zaposlitve. 

 Kaj naj delam? je namenjen iskanju pravega poklica za vas. 

 Kje iščem zaposlitev? vsebuje napotke kje in kako iskati zaposlitev. 

 Kako kandidiram na delovno mesto? vas vodi od priprave prijave na delovno mesto, 

pisanja življenjepisa, priprave na razgovor, obnašanja na razgovoru in aktivnosti po 

razgovoru in vas seznani s tem, kako delodajalci izbirajo ustrezne kandidate. 

 Kako naj bom aktiven? vam pomaga narediti načrt aktivnosti in kako aktivnost 

spremljajte. 

 Več na: www.eSvetovanje.ess.gov.si, po 15.11.2014, 

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/, do 15.11.2014 

http://www.esvetovanje.ess.gov.si/
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
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Prijavljeni brezposelni mladi do 29 let 

Za lažjo predstavo o tem,  koliko iskalcev zaposlitve z izobrazbo, ki jo imate ali jo želite 

pridobiti, je prijavljenih pri Zavodu RS za zaposlovanje, smo zbrali podatke o  prijavljenih 

brezposelnih osebah. 

Konec junija 2014 je bilo prijavljenih največ mladih: 

 s poklicno izobrazbo s področja: 
 

Prodaja  1114 

Pekovstvo, slaščičarstvo, mesarstvo 718 

Frizerstvo 632 

Strojništvo in obdelava kovin 444 

Motorna vozila 410 

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna 

tehnologija 318 

Gradbeništvo 271 

Tajniško in administrativno delo 218 

Zdravstvena nega in oskrba 185 

Gostinstvo 179 

Elektronika in avtomatizacija 173 

Elektrotehnika in energetika 166 

Poljedelstvo in živinoreja 149 

Vrtnarstvo, cvetličarstvo 145 

Storitve za gospodinjstva 132 

Tekstilna in konfekcijska 126 

 

 s splošno ali  srednjo strokovno izobrazbo s področja: 
 

Splošno izobraževanje - gimnazija 3047 

Ekonomija in uprava  2596 
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Zdravstvena nega in oskrba 859 

Gostinstvo in turizem 602 

Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok 420 

Elektrotehnika in energetika 343 

Računalniške vede 338 

Strojništvo in obdelava kovin 328 

Transportne storitve 243 

Medijska tehnika 211 

Oblikovanje 181 

Gradbeništvo 171 

Hortikultura 155 

Živilska tehnologija 145 

Kozmetika 124 

Lesarska, papirna, plastična, steklarska in podobna tehnologija 121 

Poljedelstvo in živinoreja 104 

 

 z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno  izobrazbo s področja: 
 

Poslovne in upravne vede  843 

Pravne vede 316 

Učitelji posameznih predmetov 308 

Ekonomija 298 

Transportne storitve 215 

Medicina 180 

Učitelj za primarno izobraževanje 175 

Sociologija in študiji kultur 153 
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Socialno delo in svetovanje 142 

Tuji jeziki 140 

Družbene vede 136 

Tajniško in administrativno delo 131 

Varstvoslovje 131 

Poljedelstvo in živinoreja 128 

Zdravstvena nega in oskrba 124 

Arhitektura in urbanizem 123 

Računalniške vede 116 

Avdiovizualne tehnike  114 

Gradbeništvo 105 

Biologija in biokemija 101 
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Višina plačila, ki ga lahko pričakujete za opravljeno delo  
 
Ko se posameznik zaposli, velikokrat nima prave predstave o višini zaslužka za opravljeno 

delo. V nadaljevanju so navedene povprečne plače v Sloveniji za nekatere poklice. 

Vir: Strukturna statistika plač leta 2012, SURS 

Poklic 
Povprečna bruto 1 
plača v EUR 

Inženirji strojništva  2352 

Inženirji elektrotehnike 2572 

Zdravniki splošne medicine 4256 

Strokovnjaki za zdravstveno nego 2132 

Strokovnjaki za babiško nego 1891 

Farmacevti 3348 

Visokošolski učitelji in sodelavci 2927 

Predmetni učitelji v osnovni šoli 2051 

Sistemski analitiki 2682 

Programerji računalniških aplikacij 1979 

Tehniki za elektrotehniko 1907 

Tehniki zobne protetike 1522 

Kuharji 1042 

Prodajalci 1013 

Zidarji 984 

Tesarji 992 

Varilci 1193 

Elektromehaniki 1466 

Mesarji 1048 

Mizarji 1069 

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 1043 

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki 873 

Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah 963 

 

 

Navedene so povprečne plače v posameznih poklicih. Ne pozabite na to, da bo vaša plača 

začetnika verjetno nižja od povprečja. Plača je gotovo pomemben razlog naše zaposlitve. Še 

pomembnejše pa je, da delo opravljamo z veseljem, da nas zaposlitev izpolnjuje in potrjuje.   

 
  

                                                           
1
 Bruto plača je vsota neto plače, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski račun, akontacij dohodnine ter 

socialnih prispevkov, ki jih plača delavec. 
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Pomoč Zavoda RS za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve 
 
Vse informacije so na voljo na spletni stani Zavoda RS za zaposlovanje: 

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

 

 

Za vas je pomembno, da spoznate, kaj vse vam ponuja Jamstvo za mlade. 

Kaj je Jamstvo za mlade?  

Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 let bo ponujena 
zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko 
institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. 

Kako Jamstvo za mlade poteka v praksi? 

Kmalu po prijavi v evidenco Zavoda se bosta s svetovalcem temeljito pogovorila o tvojih znanjih, izkušnjah in ciljih ter 
naredila načrt. Na razgovor se dobro pripravi, poglej nasvete za iskanje dela in ukrepe, s katerimi lahko pridobiš dodatna 

http://www.ess.gov.si/_files/4553/priprava_na_zaposlitveni_nacrt.doc
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znanja, delovne izkušnje ali subvencijo za zaposlitev. Vsak ukrep ima določene pogoje in skupaj s svetovalcem bosta 
presodila kateri ukrep bo zate najboljši. 

 

Portal PoisciDelo.si 

 

Portal PoiščiDelo.si je sodoben spletni pripomoček, ki brezposelnim in iskalcem zaposlitve 

omogoča, da s prijavo v portal spremljajo prosta delovna mesta, komunicirajo s svetovalcem 

zaposlitve, se prijavijo na Zavod, zaprosijo za denarno nadomestilo, pridobijo različna 

potrdila, ki so vezana na prijavo na Zavod … Registracija v portal je možna z elektronskim 

poštnim naslovom ali digitalnim potrdilom. 

 

Kontaktni center 

 

V kolikor ne najdete potrebnih informacij na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, lahko 

pokličete na brezplačno število kontaktnega centra in jih prosite za pomoč. 

 

 

Mobilna aplikacija  

Spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje je prilagojena uporabnikom mobilnih telefonov, 

tako da lahko enostavneje dostopate do informativnih vsebin! 

http://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni_center
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V primeru obiska naše spletne strani z mobilnim telefonom, boste avtomatsko preusmerjeni 

na vstopno stran mobilnega portala, kjer vam bodo med drugim na voljo naslednje 

informacije in storitve: 

 iskalnik po prostih delovnih mestih,  

 iskalnik po ukrepih za mlade iskalce zaposlitve v okviru sheme Jamstva za mlade, 

podprtega s strani MDDSZ,  

 odgovor na pogosta vprašanja o prijavi in odjavi pri Zavodu ter pridobitvi denarnega 

nadomestila,  

 iskalnik po uradih za delo (uradne ure, kontaktni podatki in zemljevid lokacij Zavoda). 

Uporaba mobilnega portala je možna na skoraj vseh mobilnih telefonih in mobilnih 

operacijskih sistemih, ki omogočajo dostop do spletnih vsebin. Do portala lahko preprosto 

vstopate tudi preko URL naslova http://m.ess.gov.si . 

Kam in kako? 

Pri odločitvi za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev vam lahko pomaga računalniški 
program Kam in kako, ki je dostopen na spletni strani www.kaminkako.si 

Namen računalniškega programa je, da: 

 vas spodbudi pri zastavljanju določenih vprašanj o poklicih in vam pomaga opredeliti 
področja, o katerih se boste posvetovali s kariernim svetovalcem, 

 vas opogumi, da podrobneje raziščete poklice, ki so primerni za vas in ki vas zanimajo, 

 vam omogoči, da dobite nove zamisli o primernih poklicih za vas in razširite znanje o 
poznanih  poklicih. 
 

 

http://m.ess.gov.si/
http://www.kaminkako.si/
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Na osnovi vaših odgovorov vam bo program predlagal primerne poklice.  

 

Vprašanje lahko naslovite tudi svetovalcu: 
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Spleti svojo kariero 

Ta del spletne strani zavoda RS za zaposlovanje je namenjen bolj radovednim ali tistim, ki 

potrebujete več pomoči pri načrtovanju svoje kariere. Na povezavi: 

http://spletisvojokariero.si/ boste našli veliko uporabnega gradiva. 

 

 

 

http://spletisvojokariero.si/
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EURES 
 
EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za zaposlovanje in 
njihovih nacionalnih partnerjev iz držav članic Evropske unije (EU), Evropskega 
gospodarskega prostora (EGS) in Švice, katerega cilj je uresničevanje in pospeševanje 
prostega pretoka delavcev. 

Če želite informacije o možnostih zaposlovanja v EU, je na portalu EURES 
(http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sl)  na voljo:  

• vsak dan več kot  1.000.000 prostih delovnih mest.  

 

Za pomoč ali nasvet lahko pokličete svetovalce Eures: 

http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/eures_svetovalci 

 Tvoja prva zaposlitev EURES 

Cilj pobude Tvoja prva zaposlitev EURES je finančno in drugače pomagati približno 5.000 
mladim pri prvi zaposlitvi EURES v drugi državi članici Evropske unije. Namenjena je tako 
iskalcem zaposlitve kot delodajalcem.   

Projekt omogoča mladim od 18. do 30. leta povrnitev določenih stroškov pri odhodu na 
zaposlitveni razgovor ali pri selitvi v drugo državo EU.  

Več na:  http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/prva_zaposlitev_eures_ 

http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/eures_svetovalci
http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/prva_zaposlitev_eures_

