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POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA

Zap. 5t. popravka/spremembe
besedila javnega razpisa

Zadeva Stran

1. popravek besedila javnega

razpisa z dne 11. 1.2019
5t. zadeve: 1107-3/2015-301

Besedilo navedeno v 3. poglavju z naslovom visina razpisanih

sredstev in Stipendiie se dopolni z besedilom: )Sredstva za ta

namen bodo zagotovliena iz sredstev evropske kohezijske

politike (t.i. namenskih sredstev), v kolikor bodo ta na voljo, v

nasprotnem primeru bodo zagotovljena iz proraiunskega

sklada ministrstva, pristojnega za delo (PP 130132).(

odstavek se tako glasi:

)Meseana Stipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju:

5tipendija) znaSa 100,00 EUR. ViSina Stipendije se usklajuje na

nadin in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o

usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 5t. Lf4/06, s spremembami

in dopolnitvami)- Sredstva za ta namen bodo zagotovljena iz

sredstev evropske kohezijske politike (t.i. namenskih

sredstev), v kolikor bodo ta na vol.io, v nasprotnem primeru

bodo zagotovljena iz proraiunskega sklada ministrstva,

pristojn za delo (PP 130132 .(
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Javni Stipendi.iski, razvojni, invalidski in preiivninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana

(v nadaljevanju: sklad) na podlagi doloib:
- Uredbe (EU) 3t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih

doloibah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeielja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribiitvo, o
sploinih dolodbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribiStvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)

5t. 1083/2006 (UL L347l20t3l,
- Uredbe (EU) 5t. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem

socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 5t. 108U2005 lULL347/20731,
- Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveni.ii v programskem obdobju

2of4-2021 za cilj naloibe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 5t. 29115, 36/76, 58/16, 69/16 -
popt., 75 I !7, 69 / 77 in 67 I lU v nadal.ievanju: Uredba),

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/11 - uradno pretiideno besedilo, 74/73 - popt. ,

LOl/L3,55/Ls - ZFisP, 96/1s - ZlPRS1617 in 13/18),
- Zakona o izvrievanju proraiunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,

3r. 7 1/ 17, 13 / LB - uFH, 83/18 in 19/19),
- Proraduna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, 3t. 77/t7 in L9lL9l,
- zakona o Stipendiranju (uradni list Rs, it. 56/13, 99/13 - zUPJS-C, 8/16,6u17 - ZUP5 in 31/18; v

nadaljevanju: Z5tip-1),
- Politike Stipendiranja (2015-2019) s spremembami in dopolnitvami, ki jo je sprejela Vlada Republike

Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 17.2076 (v nadaljevanju: Politika Stipendiranja),
- Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, St. 24/05 - uradno preti5deno besedilo,

105/)6-ZUS-L, 726/07, 6s/O8,8/LO in 82lr3l,
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2Ot4 - 2O2O (potrjenega

s strani Evropske Komisiie z dne 11. 12. 2014, 5t. potrditve CCI 2014S115MAOP001 (z vsemi

spremembami),
- Odloiitve o podpori 5t. 10-1l3/MDDSZ/O za operccijo Dstipendije za deficitarne poklice(, izdane s

strani Sluibe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa

upravljanja (St. dokumenta: 3032-7312016/6 z dne 11. 2. 2016, z vsemi spremembaml) ter
- Pogodbe 5t.: C2611-16-311301 o sofinanciranju operacije >Stipendije za deficitarne pokllce< v okviru

10. prednostne osi: znanje, spretnosti in vseiivljenjsko utenje za boljio zaposljivost, 10. 1.

prednostne naloibe: Krepitev enake dostopnosti vseiivljenjskega uEenja za vse starostne skupine v

formalnem, neformalnem in priloinostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje proinih moZnosti udenja, vkljutno prek poklicnega usmerjanja in
validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifianega cilia: Spodbujanje proinih oblik uienja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za 3olajoio se mladino na vseh ravneh izobraievalnega
sistema Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2Ot4 - 2O2O lz
vsemi spremembami), sklenjene med skladom v vlogi upravidenca in Ministrstvom za delo, druiino,
socialne zadeve in enake mo:nosti v vlogi posredniSkega organa z dne 15. 2. 2016, objavlja

Javni razpis za dodelitev 5tipendij za deficitarne poklice
za iolsko leto 2Ot9l202O 1273. javni razpis)

1 Predmet iavnega razpisa

Predmet javnega razpisa je itipendiranje izobraievanja na ravneh izobraievanja in podroijih,
opredeljenih v Politiki Stipendiranja za obdobje 2075 - 2OL9, od iolskega leta 2O79{2O2O do izteka
izobraievalnega programa. V zadnjem letniku izobraievalnega programa je zadnje izpladilo Stipendije
za mesec juni.i.
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Deficitarnost kadrov .le odraz neravnovesja na trgu delovne sile. Potreba po zmanjlevanju

strukturnega neskladja med ponudbo in potrebami na trgu dela je navedena v itevilnih strateskih in

drugih dokumentih Republike Slovenije. Z namenom resevanja neravnovesja na trgu dela je Vlada

Republike Slovenije sprejela Politiko Stipendirania za obdobje 2Ol5 - 2Ot9, na podlagi katere se

dodeljujejo itipendije za deficitarne poklice, s katerimi spodbuja vpis mladih v izobraievalne

programe, ki se izobraiujejo za deficitarne poklice. Mladi bodo med izobraievanjem pridobili tisto

znan.ie, kompetence in spretnosti, ki jim bodo po zakljuiku izobraievanja zagotavljale uspeino

vkljudevanje na trg dela.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega

sklada. Javni razpis se izva.ia v okviru Operativnega programa za izva.ianje evropske kohezijske politike

v obdobju 2OL4 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseiivljenjsko udenje za boljSo

zaposljivost, 10. 1. prednostne naloibe: Krepitev enake dostopnosti vseiivljeniskega udenja za vse

starostne skupine v formalnem, neformalnem in priloinostnem okolju, izpopolnjevanje znanja,

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proinih moinosti utenja, vkljutno prek

poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc in 10.1.3 specifiinega cilja: spodbujanje

proinih oblik utenja ter podpora kakovostni karierniorientaciji za Solajoao se mladino na vseh ravneh

izobraievalnega sistema.

Javni razpis se bo izvajal na obmoiju celotne Slovenije, in sicer tako na obmoaju kohezijske regije

vzhodna slovenija (v nadaljevanju: KRVS), kot na obmodju kohezijske regije zahodna slovenija (v

nadaljevanju: KRZS).

2 Ciljiiavnega razpisa

Cilji dodeuevanja Stipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede

na povpraievanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in podrodja izobraievanja, ki pospeiujejo

gospodarski razvoj in izbol.jiujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimania ter promocija

poklicnega in strokovnega izobraievania.

3 Vi5ina razpisanih sredstev in Stipendire

skupna viiina razpisanih sredstev znaia najvei 3.600.000,00 EUR. od tega je najvei 1.260.000,00 EUR

sredstev evropske kohezijske politike (t.i. namenskih sredstev) namenjenih KRZS in najvet

2.340.000,00 EUR sredstev evropske kohezijske politike (t.i. namenskih sredstev) za KRVS.

Za sredstva, namenjena KRVS se bodo upraviieni stroiki sofinancirali v viSini 80 % iz sredstev PP

160137 PN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseiivljenjskega uienja 14-20-v-EU in20%iz PP 150L38

pN 10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseiivljenjskega udenja- 14-20-v-slovenska udeleiba. za

sredstva, namenjena KRZS, pa se bodo upraviaeni stroiki sofinancirali 8o Yo iz sredstev PP 150139 PN

10.1 - Krepitev enake dostopnosti vseiivljenjskega uaenja- 14-20-z-El) in20% iz PP 160140 PN 10.1 -

Krepitev enake dostopnosti vseiivl.ienjskega uienja- 14-2o-Z-slovenska udeleiba'

Meseina Stipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju: Stipendija) znaSa 100,00 EUR. Viiina

itipendi.ie se uskli;u;e na naiin in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o usklajevan1u

transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, it. f14/O6,59/07 -
zStip, t6lOA - zva rDod,TL1OB, s8/Og -ZtUZcK,62170 -ZUqJS,85/L0,94/70 -ztu, Lto/LL-1D1UL2,

40172 - ZUJF in 96172 - ZPIZ-I\. sredstva za ta namen bodo zagotovljena iz sredstev evropske

218
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kohezijske politike (t.i. namenskih sredstev), v kolikor bodo ta na voljo, v nasprotnem primeru bodo

zagotovljena iz proraEunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo (PP 130132).

Sredstva javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil driavne pomoii po pravilu de

minimis, in sicer na podlagi mnenja Ministrstva za flnance (51. dokumenta: 440-7 /2016 z dne 1. 2.

2016).

Sredstva za primere v skladu s 87. tlenom Zstip-l, ko je Stipendist upravieen do podaljsanja

Stipendijskega razmerja za dodatno eno Solsko leto, bodo zagotovljena iz proratunskega sklada

ministrstva, pristojnega za delo (PP 130132). Sredstva za redno izobraievanje v 4. letniku

srednjesolskega izobraievalnega programa bodo zagotovljena iz proraaunskega sklada ministrstva,

pristojnega za delo (PP 130132).

4 Pogoji

Na javni razpis lahko vloii vlogo vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je driavljan Republike Slovenije in ima prebivaliSie v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih

statusov, opredeljenih v 12. alenu ZStip-1;

2. bo v Solskem letu 2o19l2o2o v Republiki Sloveniji vpisan v 1. letnik enega od izobraievalnih
programov srednjega poklicnega izobraievanja, navedenih v Prilogi l tega razpisa;

3. je bil v izobraievalni program, za katerega uveljavlja pravico do ltipendije, prvia vpisan pred

dopolnjenim 22. letom starosti;
4. ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco

brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske druibe ali direktor
zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;

5. hkrati ne prejema kadrovske Stipendije;

6. v letnik, v katerega bo vpisan v Solskem lelu 2Ot9 /2020,5e ni bil predhodno vpisan;

7. bo na izobraievalnem programu, za katerega Stipendiranje se prijavlja, pridobil viSjo raven

izobrazbe od ie pridobljene.

Vlagatelj mora skladno s tretjim odstavkom 13. ilena Zstip-1 pogoje, ki sledijo iz toake 1.,3.,4. in 5.

izpolnjevati celoten tas upravidenosti do Stipendije, ravno tako mora celoten das upravidenosti do

ltipendiie izpolnjevati pogoje iz 11. in 12. ilena Zstip-1.

5 Dokumentacija

Vlagatelj mora predloiiti:
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vlogo zo dodelitev itipendije za deficitorne poklice v Sobkem

letu 2019/2020 in

- fotokopijo spriievala zakljuinega razreda Solskega leta 2018/2019; te vlagatelj v Solskem letu

2o78/2OI9 ni zakljudil predhodnega izobra:evanja, mora priloiiti fotokopuo spridevala zadn.iega

zakljudnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih.

ee vlagatelj ni driavljan Republike Slovenije, mora vlogi priloiiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje

ustrezen status, opredeljen v 12. alenu Zstip-l (npr. dovoljenje za prebivanje Dstatusu rezidenta za

daljli das< ... ).
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6 lzbirni postopek

Sklad bo na osnovi spodaj navedenega izbirnega postopka in rezultatov ocenjevanja dodelil Stipendijo

1000 Stipendistom.

vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavl.ienega cilja

te8a javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 itipendij) izbrani po naslednjih merilih:
- viSja povpretna ocena v zakljutnem razredu osnovne Sole/niije poklicne iole,

- vi5ja povpretna ocena izbirnih predmetov v zakljuinem razredu osnovne 5ole oziroma vi5ja

povpredna ocena strokovnih predmetov, de vlagatelj letos prvia prehaia na srednje-poklicno

izobraievanje iz niijega poklicnega izobra:evanja.

Vloge vlagateljev se najprej razvrsti.io po prvem merilu. Za dodelitev 1000 Stipendij se izberejo

vlagatelji, ki imajo visjo povpredno oceno v zaklju.nem razredu osnovne Sole/ niZje poklicne 5ole.

ee ima ved vlagateljev enako povpredno oceno v zakljutnem razredu osnovne iole/ niije poklicne Sole

in skupna viSina Stipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000

stipendij), se vloge teh vlagateljev razvrsti.,o 5e po merilu vilje povpretne ocene izbirnih predmetov v

zakljudnem razredu osnovne Sole oziroma strokovnih predmetov v zakljuinem razredu ni:je poklicne

!ole.

ee ima vet vlagateljev enako povpreino oceno izbirnih predmetov v zakljuanem razredu osnovne Sole/

niije poklicne Sole in skupna viSina itipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa

(ti. dodelitev 1oo0 Stipendij), se itipendijo podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povpreino

oceno izbirnih predmetov v zakljuinem razredu osnovne Sole oziroma strokovnih predmetov v

zakljutnem razredu niije poklicne iole, ki prva preseie Stevilo 1000 itipendij. Sredstva za Stipendiste,

ki presegajo cilj dodelitve 1000 Stipendij, bodo zagotovljena iz proraiunskega sklada ministrstva,

pristojnega za delo (PP 130132).

ee je prejetih vlog vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev Stipendije, manj kot 1000, se vloge

ne razvrSiajo po merilih, Stipendija pa se dodeli vsem.

5tipendije bodo dodeljene v okviru razpoloZljivih namenskih sredstev (kot sledi iz todke 3 tega razpisa).

v primeru, da namenska sredstva ne bodo zadoSiala za dodelitev 1000 Stipendij oziroma bodo

presegala razpoloiljiva namenska sredstva, bo del sredstev zagotovljen iz proraaunskega sklada

ministrstva, pristojnega za delo (PP 130132).

Sklad vsem vlagateljem izda odlotbe o izidu javnega razpisa. Odlotbe o dodelitvi Stipendije se vrota.io

z navadno poiio. Steje se, da je vrotitev opravljena 21. dan od dneva odpreme, ki je oznaeen na

odloEbi. odlodba o dodelitvi Stipendije je izvr5ljiva z dnem odpreme odloibe. ostali upravni akti po tem

razplsu se vrotaio z osebno vroditviio.

sklad bo o dodelitvi Stipendij odloail v roku 50 dni od dne, od katerega se iteje, da je vloiena zadnja

popolna vloga, med vsemi na javni razpis prispelimi pravodasnimi vlogami'

7 ObveznostiStiPendista

Stipendist je dol:an:
- vsako iolsko leto uspeSno zakljuiiti posamezni letnik, za katerega je prejemal Stipendijo;

- izpolnjevatl pogoje iz 1f.,72.,73.,31. in 31.a alen Zstip-1;

418
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uspeino zakuuditi izobraievalni program do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po

zakljudenem letniku, za katerega je pridobila Stipendijo in skladu posredovati potrdilo o uspelno

opravljenem zakljudnem izpitu oz. poklicni maturi;
pred spremembo izobraievalnega programa lahko pri dodeljevalcu Stipendi.ie preveri ali je novi

program ustrezen za nadaljnje prejemanje Itipendije;
sklad v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, obvestiti

o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekoiem Solskem letu in bi lahko vplivale na Stipendijsko

razmerje, kar med drugim vkljuduje tudi:
. preklnitev ali zakljuiek izobraievanja,
. prejemanje kadrovskeitipendije,
. spremembo izobraievalnega programa,
. nastale okoliSaine iz prvega odstavka 87. alena Zstip-1 (starsevstvo, opravidljivi zdravstveni

razlogi, izjemne druiinske in socialne okoliiiine, viSja sila),
. ostale okoliitine, zaradi katerih Stipendist po Zstip-t ne izpolnjuje ved pogojev za pridobitev

Stipendije.

stipendist je na poziv sklada dolian sporoiiti podatke za spremljanje in poroaanje o izvajanju operacije
>Stipendije za deficitarne poklice< v skladu s Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU.

8 Nadaljevanie Stipendiranja v vi5jem letniku istega programa

5tipendist je upraviden do nadaljnjega prejemanja itipendije, te je uspeSno zakljuiil letnik, za katerega
je prejemal Stipendijo in se vpisuje v vi5ji letnik istega izobraievalnega programa ter izpolnjuje ostale
pogoje po Zstip-1.

Stipendist mora celotno obdobje Solanja izpolnjevati vse pogoje iz Zstip-1 in posebne pogoje javnega

razpisa. Sklad bo po uradnidolinostiv zaietku vsakega novega Solskega leta preveril izpolnjevanje vseh
pogo.iev po ZStip-1 za nadaljnje prejemanje stipendije. V primeru nejasnosti bo sklad Stipendista pozval

k pojasnitvi.

V primeru, da sklad ugotovi razloge, zaradi katerih Stipendistu Stipendijsko razmerje miruje, za das

mirovanja 5tipendist ni upraviden do Stipendije.

9 Dostopnost dokumentaciie in naEin prijave

Besedilo iavnega razpisa in vloga sta vla8ateljem na voljo na sp letni strani http://www.sklad-
kadri.si/si/stioendiie/deficitarne/ in v poslovnem dasu na naslovu Javnega Stipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preiivninskega sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

s/8

ie se 5tipendist prepiie na izobraievalni program, ki ni opredeljen kot deficitarni s tem javnim

razpisom, mu pravica do Stipendije za deficitarne poklice preneha.Stipendist mora vse spremembe, ki

bi lahko vplivale na nadaljnje prejemanje Stipendije v naslednjem Solskem letu, sporoiitiv roku 30 dni

od nastale spremembe oz. odkar je izvedel za spremembo.

Mirovanje Stipenduskega razmerja, iztek in prenehanje Stipendijskega rczrne(ia, vraiilo Stipendije in

druge obveznosti ureja ZStip-t.
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10 Rok in naiin oddaje vlog

vlogo vlagatelji vloiijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnienega in podpisanega, skupaj s potrebnimi

dokazili, posljejo po po5ti ali vloiijo osebno na naslov: Javni 5tipendiiski, razvoini, invalidski in

preiivninski sklad Republike slovenije, Dunajska 20, looo tiubliana, s pripisom: Dza 273. ir sDP(,

Rok za vloiitev vlog je doloien kot zaprti rok za oddajo vlog. Rok za oddajo vlog zaane teai v soboto,

15.6.2019 in se izteie v petek, 20. 9. 2019.

Vloga je pravoiasna, ie jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali te je oddana zadnji dan roka s

priporodeno poSiljko. Vloge, vloiene pred zadetkom teka roka in prepozne vloge bodo s sklepom

zavriene.

vloga se Steje za popolno, ie je oddana na obrazcu, kije priloga tega razpisa, je podpisana in vsebuje

vse predpisane podatke in priloge. Vloga, ki ni podpisana s strani zakonitega zastopnika oz.

polnoletnega vlagatelja se Steje kot nepopolna. vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k

dopolnitvi vloge. ie vlagatelj vloge ne bo dopolnil na nadin in v roku, doloienem v zahtevi za

dopolnitev, bo sklad vlogo zavrgel.

O morebitnl pritoibi zoper odlotbo oziroma sklep bo odlotalo Ministrswo za delo, druiino, socialne

zadeve in enake moinosti.

11 Dodatne informacile

ljem na voljo:Dodatne informacije so vlagate

- na spletni strani sklada

www.sklad-ka dri.si
d eficit skla d- n. st

5t. zadeve: LLOT -3/2075-323

lrena Kuntarit Hribar'
di rektorlc8

www.skl 1 s ndi de c rne

- nae-poStnemnaslovudeflcitarne@sklad-kadri.si,
- v dasu uradnih ur: vsak ponedeljek, sredo in petek med f. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in

16- uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na Stevilki 01 43 41 536'

12 priloga: Deficitarna podrotja in izobraievalni programi v Solskem letu 2019/2020.

Javni Stipendiiski, razvojni, invalidski in

preiivninski sklad Republike Sloveniie,

Dunajska 20, 1000 Liublja na

tel. 01 43 41 536

-- Ll

618

FI
llti-:.

l.vni !tipeodijsli. rarvojni,
invalid5ti in preiivoinrli
sttad R€pubtrke Stoveniie

tvtoPsra t lttla

i., !:dr v vrto r i rr o.nr,1,
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PriloBa 1: Deficitarna podroEja in izobraievalni programi v Solskem lelu 20t9/2020.

odrotja in izobraievalni p rami v Solskem letu 2Ol9l2O2O.

-ili
).vnr laipendij5ki, rarvoini,
inv.lidtki in preiivninrki
3ltad nepublike Slovenije

E

Srednje poklicno izobraievanje*

2 Umetnost in humanistika

kamnosek/kam nosekinja21,55 Ka mnoseitvo

Tehnika, proirvodne tehnolotije in gradbeniStvo

520 Teh n ika

5200

521 StrojniStvo in obdelava kovin

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

initalater/initalaterka strojnih initalacij

Strojnistvo in obdelava kovin
(podrobneje neopredeljeno)

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
522 Elektrotehnika in energetika

Elektroenergetika elektrikar/elektrikarka

525 Motorna vozila, ladje in letala

5 251 lzdelovanje, vzdrievanje in popravilo
motornih vozil

avtokaroserist/avtokaroseristka

Zivilska tehnologija

pek/peka rka5413 Pekarstvo in slaitidarstvo

slaSdida r/slai6ida rka

54L4 Mesarstvo

s429 Tekstilna, konfekcijska, fevljarska in

usnjarska tehnologija (drugo)
ta petnik/tapetniaarka

543 Lesarska, papirniSka, plastitna,
steklarska in podobna tehnologija

Lesarstvo mizar/mizarka

5434 Steklarstvo in porcela na rstvo steklar/steklarka

zidar /zidarkaOperativna gradnja

tesar/tesarka

klepa r-krovec/kleparka-krovka

izvajalec/izvajalka suhomontaine gradnje

slikopleskar-drkoslika r/slikopleskarka-
irkoslikarka

5825 Zakljudna dela v gradbeniitvu

pedar- polagalec keramidnih oblog /
pefarka-polagalka keramiinih oblog

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribiStvo, veterinarstvo

6231- Gozdarstvo gozdar /gozdarka
8 Storitve

81-4 Storitve za gospodinjstva

8145 Dimnikarstvo dimnikar/dim nikarka

7/8

l. Deficitarna

5

Tehnika (podrobneje neopredeljeno) mehatronik operater/operaterka

5210

5222

547

mesar/mesarka

5431

6
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Poklicno tehnidno izobraievanje

Druibene, poslovne, upravne in pravne vede

Ekonomija3L4

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (ls)3400 Ekonomija

il

Srednje poklicno izobraieva nje

Tehnika, proizvodne tehnologile in gradbeni3tvo5

520 Tehnika

mehatronik operater/operaterka ( DV)Tehnika5200

Srednje strokovno izobraievanje

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeniStvo5

StrojnlStvo in obdelava kovin52L

5210

5?4 Kemijska tehnologija in Procesno
inienirstvo

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV)Kemiiska tehnoloBija in Procesno
inienirstvo (podrobneje neopredeljeno)

5240

8/B

strojni tehnik/strojna tehnica (DV)Stro.iniStvo in obdelava kovin


