
POKLICNA 
ORIENTACIJA

Šolsko leto 2022/2023

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg


Načrtovanje 
kariere

• Ni enostaven odgovor na vprašanje „Kaj bom, 
ko bom odrasel/-a?“ 

• Je postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih 
ciljev, povezanih z izobraževanjem, 
usposabljanjem, delom, zbiranje informacij o 
teh področjih, odločanje.

• Večkrat v življenju. 

• Načrtovanje kariere je vseživljenjski proces -
dinamična, individualna (poklicna/življenjska) 
pot

• Načrtovati/voditi/razvijati kariero:

• sproti se dobro = informirano odločati

• tudi spremeniti pot, svoje ambicije



NAPAKE
pri poklicnem odločanju

• Nepoznavanje poklicev 

• Enostransko poznavanje poklicev, napačne predstave

• Neznana poklicna pot

• Precenjevanje/podcenjevanje  sposobnosti, veščin, znanja

• Preveliko upoštevanje želja drugih: starši, prijatelji, znanci

• Izbira najbližje šole

• Ženski-moški poklic

• Trenutno modni, ugledni, dobro plačani poklici

• Dileme: predvideti možnosti zaposlovanja / slediti svojim potencialom in sanjam?



Perspektivna delovna področja
• IT-strokovnjaki vseh vrst (programerji, tehnologi, razvijalci, mobilna 

tehnologija)

• finančni analitiki, finančni, davčni in zavarovalniški svetovalci in zastopniki

• računovodstvo in knjigovodstvo

• marketing in trženje: tržniki in tržni raziskovalci, skrbniki socialnih omrežij in 
strokovnjaki za digitalni marketing

• farmacija, biokemija in biomedicina, biotehnologija

• zdravstvo, medicina, skrb za zdravje in kakovost življenja

• poklici s področja osebnega svetovanja in vodenja individualnih in skupinskih 
terapij

• poklici s področja logistike in transporta

• poklici s področja kemije in razvoja novih materialov

• strojni in elektro inženirji, mehatroniki (avtomatizacija, digitalizacija, robotika), 
metalurgi

• poklici, ki jih prinašajo zelena delovna mesta, od energetike, predelovalne 
industrije, gradbeništva

• obrtniški poklici



Cilj karierne orientacije



Dejavnosti 
• Program Kam in kako 

• Vprašalnik o poklicni poti

• Individualni razgovori z učenci

• Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah – nekatere šole so 

organizirale dneve odprtih vrat (sprotno obveščanje preko e-

mailov in oglasne deske)

• Sejem INFORMATIVA (20. in 21. 1. 2023)

• Karierni dan – predstavitve srednjih šol (25. 1. 2023)

• Informativni dnevi (17. in 18. 2. 2023), podrobnejše 

informacije sledijo



Portali z informacijami

https://dijaski.net/

Pregled vseh srednješolskih in študijskih programov v Sloveniji, 
tudi omejitve v preteklih letih.

https://dijaski.net/


https://slovenskesrednjesole.si/

Na tej spletni strani so na kratek in pregleden način 
objavljene informacije o vseh šolah v Sloveniji.

https://slovenskesrednjesole.si/


Priporočljive spletne strani

• promocija nekaterih poklicev (Jure Godler): 
https://www.youtube.com/watch?v=KSouPHpsW54

• mojaizbira.si: http://www.mojaizbira.si/

• https://365.rtvslo.si/ (v iskalnik vpišeš TO BO MOJ POKLIC, izobraževalna 
serija), predstavitev vseh vrst poklicev

• Osebno svetovanje v primeru večjih dilem pri prehodu na srednjo šolo, izbiri 
študija, strokovnega usposabljanja/izpopolnjevanja, iskanju zaposlitve: 

➢ CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje pri ZRSZ, Ljubljana, 
Smoletova 12

cips-lj@ess.gov.si

Tel: (01) 24 24 280

• Spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje:

• https://esvetovanje.ess.gov.si/

• https://www.ess.gov.si/mladi

https://www.youtube.com/watch?v=KSouPHpsW54
http://www.mojaizbira.si/
https://365.rtvslo.si/
mailto:cips-lj@ess.gov.si
https://esvetovanje.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/mladi


SISTEM VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

Kdor konča vse razrede osnovne šole, se lahko vpiše:

• v triletno srednjo poklicno šolo,

• v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali

• v gimnazijo.

V triletno srednjo poklicno šolo ali štiriletno strokovno šolo se 
lahko vpiše tudi kandidat, ki je prehodno uspešno končal nižjo 
poklicno šolo.

Za vpis v nižjo poklicno šolo zadostuje:

• končan 7. razred devetletne osnovne šole, če ste osnovno 
šolo obiskovali devet let,

• končan 6. razred osemletne osnovne šole, če ste osnovno 
šolo obiskovali osem let in opravili osnovnošolsko 
obveznost.

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišete tudi, če ste 
zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom.



SPLOŠNE GIMNAZIJE
Športni oddelki

Evropski oddelki

STROKOVNE GIMNAZIJE
Tehniška

Ekonomska

Umetniška

Glasbena 
smer

Plesna 
smer

Likovna
smer

Gledališče – film

GIMNAZIJSKI PROGRAMI

Različica: KLASIČNA



Srednješolski programi: GIMNAZIJE

• Stopnja izobrazbe: V.

• Trajanje izobraževanja: 4 leta

• Vrsta izobrazbe: splošna, ni naziva

• Zaključek šolanja: MATURA

• Seznam maturitetnih predmetov objavljen v Razpisu.

• Splošne gimnazije (tudi klasična): majhne razlike - italijanščina, španščina, 
ruščina, latinščina.

• Strokovne gimnazije: dodani strokovni predmeti, odvzeti 
družboslovni/naravoslovni.

• Športni oddelki: usklajevanje športnih in šolskih obveznosti, več ŠPO.

• NADALJEVANJE: univerzitetni študij…poklicni tečaj



Srednješolski programi: SREDNJE STROKOVNO 
IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

• Stopnja izobrazbe: V.

• Trajanje izobraževanja: 4 leta

• Vrsta izobrazbe: poklic (…tehnik)

• Zaključek šolanja: POKLICNA MATURA

➢Obvezni del: SLJ in strokovni predmet

➢ Izbirni del – MAT ali TJA; raziskovalna/seminarska naloga z zagovorom ali 
izdelek/storitev z zagovorom

• Možno NADALJEVANJE: višješolski, visokošolski strokovni 
študij, maturitetni tečaj

• z izpitom iz še enega – maturitetnega predmeta vpis v programe 
univerzitetnega študija



Srednješolski programi: 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

• Stopnja izobrazbe: IV.

• Trajanje izobraževanja: 3 leta

• Vrsta izobrazbe: poklic

• Zaključek šolanja: ZAKLJUČNI IZPIT

➢ SLJ ustno in pisno

➢ strokovni predmet ustno

➢ izdelek/storitev z zagovorom

• Možno NADALJEVANJE: poklicno-tehniško izobraževanje 
(„3+2“), mojstrski izpit



Srednješolski programi: 
Vajeniška oblika poklicnega izobraževanja

• https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA

• nekateri poklicni programi se izvajajo v šolski ali v vajeniški obliki 

• obe obliki sta enakovredni, pridobljena stopnja izobrazbe je enaka 
in prav tako možnosti za nadaljevanje šolanja

• polovica programa se izvede kot praktično usposabljanje z delom pri 
delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih; pri šolski obliki 24 tednov )

• prednosti vajeniške oblike: 

• zgodnejši stik z delodajalcem, več praktičnih izkušenj, možnost za 
zaposlitev

• kandidati z vajeniško pogodbo, sklenjeno najkasneje do začetka 
izbirnega postopka (do 16. 6. 2023), so v primeru omejitev vpisa izvzeti iz 
izbirnega postopka

* PASTI: kvaliteta izobraževanja zelo odvisna od delodajalca

https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA


Izvajanje vajeniških programov
POVEZAVA do vajeniških programov v šol. letu 2023/24:  https://www.gzs.si/vajenistvo

- Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,

- Oblikovalec kovin - orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli
Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto,

- Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (program
se bo izvajal samo v vajeniški obliki),

- Strojni mehanik na Šolskem centru Novo mesto,

- Zidar na Šolskem centru Novo mesto, Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana

- Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji
poklicni in strokovni šoli Bežigrad,

- Klepar – krovec na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,

- Avtoserviser na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Ptuj,

- Avtokaroserist na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
Šolskem centru Novo mesto,

- Inštalater strojnih inštalacij na Šolskem centru Novo mesto

- Tesar na Šolskem centru Novo mesto

https://www.gzs.si/vajenistvo


Srednješolski programi: POKLICNO IN TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE

• Predmetnik:
• Splošno izobraževalni predmeti
• Obvezni strokovni moduli (predmeti)
• Izbirni strokovni moduli (predmeti)

• Pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij

• Trajanje: 2 leti - po končanem poklicnem programu („3+2“)

• Stopnja izobrazbe: V. (zaključek: poklicna matura)

• Posebni pogoji za vpis: psihofizične sposobnosti, delovne izkušnje

• npr. 3 leta – specifično določeno za posamezen program



Pogoji za 
vpis v 
srednjo šolo

• končana osnovna šola,

• v primeru omejitve vpisa ocene iz obveznih 
predmetov v 7., 8. in 9. razredu (max. 175 točk), 

• nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine in 
matematike (priloga spričevala 9. r)

V nekaterih primerih še:

• športni dosežki (športni oddelki),

• zdravniško potrdilo (psihofizična sposobnost),

• preizkusi nadarjenosti (umetniška gimnazija, 
tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, 
zobotehnik) 



Omejitev vpisa na srednje šole

• V primeru, da je kandidatov za določen srednješolski program več kot 
prostih mest, se kandidate izbira in pri tem upošteva:

• Seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov (brez izbirnih premetov in 
gospodinjstva). Max: 175 točk.

• Med učenci na spodnji meji z enakim številom točk iz ocen se izbira glede na seštevek 
točk pri nacionalnih preizkusih znanja iz SLJ in MAT (soglasje staršev).

• Med učenci z enakim številom točk po upoštevanju NPZ srednja šola izbira po merilih, 
ki jih določi sama.

• Pogoj za vpis v nekatere programe je še uspešno opravljen preizkus 
posebne nadarjenosti.

• Vpis na športne oddelke gimnazije: se ne upošteva NPZ; točkam iz 
ocen se prišteje točke za športne dosežke (status športnika A (vrhunski) 
= 10 točk, status športnika B (perspektivni) = 5 točk).

Koliko točk bo v primeru omejitve vpisa potrebnih na posamezni  

šoli, vnaprej ni mogoče napovedati !!



NPZ 
2023

4. maj: SLOVENSKI 
JEZIK

8.  maj: MATEMATIKA

10. maj: GLASBENA 
UMETNOST

31. maj SEZNANITEV 
učencev z rezultati 



Informacije: 
spletna stran  MIZŠ

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izo
brazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

• Informacije, datumi in obrazci za vpis v šolsko leto 
2023/2024 

• Informacije o spodnjih mejah točk pri omejitvah vpisa v 
preteklem šolskem letu

• Letos se v srednje šole vpisuje 21.571 otrok, kar je cca 1700 
otrok več kot lani, zanje razpisanih 25.560 prostih mest

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


Posebna nadarjenost ali športni dosežki kot 
posebni pogoji za vpis

Posebna nadarjenost: – 2. marec prijava na preizkus posebne 
nadarjenosti, PREIZKUSI NADARJENOSTI  med 10. in 20. marcem

• SŠFKZ- Zobotehnik

• SŠOF: Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Umetniška gimnazija 
(likovna smer)

• KGBL: glasbena smer (glasbeni stavek, petje – instrument, jazz –
zabavna glasba) in plesna smer (balet, sodobni ples)

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ:  sodobni ples

Športni dosežki (gimnazija – (š) in ekonomska gimnazija (š): – poslati 
DOKAZILA NA SŠ – 2. marec

• Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne 
športne panožne zveze

• Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in 
ciljih oz. perspektivnosti

• Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico

• Novi obrazci - upoštevajo se rezultati zadnjih dveh tekmovalnih sezon

-- > 27.3. šole pošljejo POTRDILA o IZPOLNITVI POGOJA



Psihofizična sposobnost
kot posebni pogoji za vpis

Za nekatere programe potrebno zdravniško 
potrdilo:
• geostrojnik rudar

• geotehnik

• umetniška gimnazija

• glasbena smer (petje, pihala, trobila, tolkala)

• plesna smer (balet, sodobni ples)

• izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in 
športa



Do 3. aprila
Poslati prijavnico za vpis na srednjo šolo:

• vsak odda 1 prijavnico

• izjema: vzporedni vpis (umetniška gimnazija –
glasbena smer ali plesna smer)

• izpolnimo v šoli

• opomba: vajeništvo – pripis pri izbiri programa 
(„vajeniška oblika“)

• priloge: 

• zdravniško potrdilo

• dokazilo o opravljenem preizkusu posebne
nadarjenosti*



7. do 24. 4.: 
možnost prenosa prijavnice

• 7. 4.  – javna objava stanja prijav 

• spletna stran MIZŠ (do 16h)

• dnevno posodabljanje sprememb na spletni strani MIZŠ 

• na nekaj dni posodabljanje sprememb tudi spletne strani SŠ (ne vse)

• kandidati so razporejeni informativno glede na vsoto zaključnih ocen 7. 
in 8. razreda

• do 25. 4.  do 14. ure– možnost prenosa prijave s predhodno 
izbrane šole na drugo šolo

• osebno ali  preko elektronske pošte 

• objavljeni bodo spletni naslovi svetovalnih delavcev srednjih šol in obrazec
za prenos prijavnice

• starši pošljejo izpolnjen obrazec svetovalnemu delavcu srednje šole, kjer se 
nahaja prijavnica



.. še drugi pomembni 
datumi.. 

• 24. maj – javna objava omejitev vpisa in sprememb 
števila vpisnih mest na srednje šole po prenosih (spletna 
stran MIZŠ in strani srednjih šol)

• do 29. maja – srednje šole pisno obvestijo prijavljene 
kandidate o omejitvah vpisa

• do 16. junija – posredovanje dokumentov (spričeval) na 
srednje šole, vključitev v 1. krog izbirnega postopka oz. vpis 
na šolah brez omejitve vpisa (do 14. ure)

• srednje šole pošljejo kandidatom navodila o posredovanju 
dokumentov

• 21. junij – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
(do 15. ure), vpis sprejetih

• osebno ali elektronsko – srednje šole pošljejo vabilo k vpisu



• do 23. junija - prijava neizbranih kandidatov v 2. krog 
izbirnega postopka

• 29. junij - objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

• do 30. junija - vpis sprejetih v 2. krogu

• 4. julij  – objava še prostih vpisnih mest (spletna stran 
MIZŠ)

• do 31. avgusta – vpis učencev, ki niso bili izbrani v 2. 
krogu izbirnega postopka, in učencev, ki so končali 9. 
razred s popravnimi izpiti



POMEMBNA 
OPOZORILA

• Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi: v 
primeru omejitve vpisa morajo dosegati 90% 
točk spodnje meje. Če kandidat v 1. krogu 
izbirnega postopka ne bo sprejet, se odločba o 
usmeritvi (doseganje 90% točk) upošteva tudi v 
2. krogu izbirnega postopka za druge 
programe. Če odločba o usmeritvi prispe na 
srednjo šolo šele v 2. krogu, se takrat upošteva 
(torej za 2. krog).

• Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
znanja in nadarjenosti velja samo na šoli, ki je 
potrdilo izdala.

• Devetošolci s popravnimi izpiti: lahko 
kandidirajo le na prosta mesta v drugem krogu, 
skupaj z vsemi ostalimi kandidati.



STATUS DIJAKA 

• trajanje izobraževalnega programa + 2 leti (1 leto za ponavljanje, 1
leto za prestopanje)

• dijaki s posebnimi pravicami (vzporedno izobraževanje, odločba, starševstvo,
športniki) še 2 dodatni leti za ponavljanje

• gimnazije: po ponavljanju možen prepis le v 4-letno strokovno/tehniško ali
poklicno izobraževanje, ne pa v drug gimnazijski program

• prepis MED šolskim letom ne šteje v kvoto dodatnega 1 leta, ki je na voljo za
ponavljanje

• Pomembno: v primeru težav in načrtovanja prepisa v drug program je to
pomembno izvesti ČIM PREJ (ne čakati 1 leto!)

• PTI (3+2): trajanje izobraževalnega programa + 1 leto za
ponavljanje, če dijak ni presegel trajanja statusa v predhodnem
izobraževanju (če predhodno ni ponavljal in prestopil v isti letnik)



VPIS v DIJAŠKI DOM

• Informativni dan: 17. in. 18.2.2023 

• Prijava do 21. 6. 2023 (le za en dom)

• Prenos prijav v drug dom do 30. 6. 2023

• Morebitne omejitve: obveščanje med 3. in 7. julijem 2023

• Vpis:

• od 3.- 7.julija (domovi brez omejitve vpisa)

• do 14. julija (domovi z omejitvijo vpisa)

• Od 15. 7.- 30.9. (vpis v še prosta mesta za kandidate, ki se do tedaj 
niso prijavili za bivanje v dijaškem domu)



Štipendije

Štipendije | GOV.SI

• Kadrovske štipendije

• Državna štipendija

• Zoisove štipendije

• Štipendije za deficitarne poklice

• Štipendije za sodnike, državne tožilce in odvetnike

• Ad futura štipendije

• Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

--- vlagate starši sami, podrobnejše informacije sledijo

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
https://www.gov.si/teme/zoisove-stipendije/
https://www.gov.si/teme/stipendije-za-deficitarne-poklice/
http://mp.arhiv-spletisc.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/stipendije/
https://www.gov.si/teme/ad-futura-stipendije/
https://www.gov.si/teme/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/


• hkrati mogoče prejemanje dveh štipendij

• izključujeta se 

• kadrovska in štipendija za deficitarne poklice ter 

• državna in Zoisova štipendija

• štipendija se dodeli samo do konca trenutnega izobraževanja (odločba 
o dodelitvi vsebuje vsa določila)

• vsako leto oddajanje vlog za nadaljnje prejemanje ob prehodu v višji 
letnik

• POMEMBNO: obvestiti štipenditorja ob prepisu/spremembi

• PROBLEM: vračanje štipendij, če kandidat tudi po ponavljanju ne 
opravi letnika oz. drugih dogovorjenih pogojev



ŠTIPENDIJE 
ZA 

DEFICITARNE 
POKLICE

So namenjene spodbujanju mladih 

za vpis v izobraževalne programe 

za poklice, za katere na trgu dela 

ni dovolj kadra glede na potrebe 

delodajalcev.

Seznam poklicev za 2022/23-

letošnji seznam še ni objavljen.



Štipendije za deficitarne 
poklice

• 107,42 EUR/mesec

• razpis objavljen vsako leto predvidoma v mesecu januarju (letos še ni)
• seznam deficitarnih poklicev

• prijave od 13. 6.  do 23. 9. (točni datumi bodo znani naknadno, vsako leto 

so podobni)

• vloga bo dostopna v mesecu juniju

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka

• 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

• merilo za izbiro kandidatov v primeru prevelikega števila vlog: 
• učni uspeh (9. razred: obvezni predmeti, izbirni predmeti)



Zoisove štipendije

• Višina:

• za šolanje v Sloveniji: 128,90 EUR za dijaka

• za šolanje v tujini: 257,80 EUR za dijaka

• Dodatki:

• za bivanje: 85,93 EUR;

• za štipendiste s posebnimi potrebami: 53,71EUR

• Rok prijave: začetek septembra, natančno določen s 
pozivom (se objavi junija vsako leto)



• Pogoj za pridobitev za dijake 1. letnika: izjemni dosežek (8., 9. 
razred; pri državnih/mednarodnih tekmovanjih, ki potekajo na 3 leta, 
tudi 7. razred – npr. TEMSIG)

• Drugi pogoj: povprečna ocena v 9. razredu (vsi predmeti) 4,70 ali več

• Izjemni dosežki: priznanja na državnem ali mednarodnem nivoju

• 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…



• Prva pridobitev Zoisove štipendije:

• vloge se razvrstijo glede na število točk od izjemnih dosežkov

• odobrene so vloge z največ točkami - do porabe razpoložljivih sredstev

• število točk, potrebnih za dodelitev štipendije, je tako vsako leto odvisno od točk 
vseh prijavljenih kandidatov

• običajno štipendijo dodeljene vlagateljem - dijakom 1. letnika, ki

• so dosegli 1 ali 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju (2 oz 4 točke) ali 1 
zlato priznanje (5 točk in dodatne za 1.-3. mesto)

• Nadaljnje prejemanje na srednji šoli - pogoji:

• vpis v naslednji letnik in 

• povprečna ocena vsaj 4.10 ALI  

• izjemni dosežek (dosežen v času šolanja na srednji šoli; vsak se lahko uveljavlja le 1-krat)



iz PRAVILNIKA
o dodeljevanju Zoisovih štipendij

• Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se 
točkujejo z 10 točkami.

• Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki 
se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2
točkama.

• Kot najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki 
se točkujejo z 20 točkami.

• Kot priznanje na mednarodnem tekmovanju šteje priznanje, primerljivo zlatemu ali 
srebrnemu priznanju iz petega odstavka prejšnjega člena, ki se točkuje z 10 točkami.

• Udeležba na mednarodnem tekmovanju se točkuje s 5 točkami, če se je vlagatelj 
uvrstil na mednarodno tekmovanje na podlagi prvega odstavka tega člena, v 
primeru tekmovanja iz drugega odstavka tega člena pa le, če je vlagatelja za 
uvrstitev na tekmovanje izbral referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz 
relevantne discipline, ki ga imenuje organizator tekmovanja.



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/

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije.

Kadrovske štipendije

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


Državne štipendije

• omejene s cenzusom

• vložiti na Centru za socialno delo



Štipendije - informacije

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije

https://www.srips-rs.si/stipendije

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_
zaposlovanje/stipendije/

https://www.srips-rs.si/stipendije
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
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