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Namesto uvoda
Obiskovati ste začeli zadnji letnik srednje šole, za katero ste se odločili po bolj ali
manj tehtnem premisleku.
Odločitev o izobraževanju ste sprejeli sami ali s pomočjo staršev, svetovalnih
delavcev v šoli ali na Zavodu RS za zaposlovanje, prijateljev, sorodnikov in znancev.
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? Boste
odšli študirat ali se boste zaposlili?
Ne glede na to, katero srednjo šolo obiskujete, nižjo poklicno, srednjo poklicno,
srednjo strokovno ali gimnazijo, imate dve možnosti, in sicer, da se odločite za
nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.
Na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) smo pripravili informacije,
ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju vaše nadaljnje izobraževalne poti ali
delovne kariere.
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Nadaljnje izobraževanje
Ne glede na to, kakšno stopnjo izobraževanja zaključujete, imate možnost, da z
izobraževanjem nadaljujete. Čeprav trenutno ne razmišljate o nadaljnjem
formalnem izobraževanju, boste na delovnem mestu, pri prostovoljnem delu, delu
v klubih, tabornikih ter na različnih tečajih pridobivali nova znanja in uresničevali
vseživljenjsko učenje.
Pri načrtovanju izobraževalne poti so vam lahko v pomoč strokovnjaki v različnih
ustanovah:
s šolski svetovalni delavci, ki dobro poznajo izobraževanje, ki ga
zaključujete, ter vaše morebitne prednosti in slabosti, so vam
najbližje, zato se z njimi najlaže dogovorite za srečanje;
s karierni svetovalci na Zavodu, v Centru za informiranje in poklicno
svetovanje (v nadaljevanju CIPS) dobro poznajo trg dela, področje
zaposlovanja in zahteve delodajalcev. Če želite svetovanje, jih
pokličite in se dogovorite za srečanje, medtem ko informacije v
knjižnici CIPS-a lahko iščete sami:
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

s karierni svetovalci Kariernih centrov univerz v Sloveniji vam lahko
svetujejo glede izobraževalnih programov njihovih članic - fakultet,
saj jih zelo dobro poznajo. Več informacij o centrih najdete na
naslednjih spletnih naslovih:
4

s Karierni center Univerza v Ljubljani:
http://www.uni-lj.si/karierni_centri_ul/o_projektu.aspx
s Karierni center Univerze v Mariboru:
http://www.kc.uni-mb.si/
s Karierni center Univerze na Primorskem:
http://www.karierni-center.si/
s Karierni center Univerze Nova Gorica:
http://www.ung.si/si/o-univerzi/karierni-center/

Možnosti nadaljevanja izobraževanja
V nadaljnjem besedilu boste našli pogoje, ki jih je potrebno izpolniti, če se želite
vključiti v nadaljnje izobraževanje. Naj vas spomnimo, da pojem vseživljenjsko
učenje ni le fraza, ki se zadnje časa pogosto uporablja, ampak dejstvo, ki ga je
potrebno sprejeti. Razvoj na vseh področjih življenja je tako hiter, da se je potrebno
ves čas ne novo učiti ali poglabljati že pridobljeno znanje.
Po nižjem poklicnem izobraževanju
Spričevalo o zaključnem izpitu vam omogoča zaposlitev pa tudi vpis v prvi letnik
kateregakoli izobraževalnega programa srednjega poklicnega oziroma srednjega
strokovnega izobraževanja.
Po srednjem poklicnem izobraževanju
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 3 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.
Po srednjem strokovnem izobraževanju
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, štiri-predmetni zaključni izpit in
dodatni maturitetni izpit v okviru stroke. Več: http://www.vpis.uni-lj.si/
Po gimnaziji
Gimnazija se konča z zunanjim izpitom iz petih predmetov - maturo, ki omogoča
vpis na katerokoli nadaljnjo stopnjo izobraževanja.
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Če se ne boste odločili za nadaljnje izobraževanje v višjem ali visokem šolstvu, se
lahko odločite za poklicni tečaj in pridobite tista 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.

Maturitetni tečaj

Poklicni tečaj
V poklicni tečaj se lahko vpišete, če ste
uspešno zaključili:

V maturitetni tečaj se lahko vpišete, če
ste uspešno zaključili:

s srednje poklicno, srednje
tehniško oz. strokovno
izobraževanje,

s četrti letnik gimnazije ali
zaključni letnik
izobraževalnega programa za
pridobitev srednje strokovne
izobrazbe in izpolnjujete
druge, z izobraževalnim
programom določene pogoje.
Na ta način si pridobite
srednjo strokovno izobrazbo.

s tretji letnik gimnazije, če ste (v
slednjem primeru) prekinili
izobraževanje za najmanj eno
leto ali
s četrti letnik programa
Waldorfske gimnazije, pa tudi

s Izobraževanje po programih
poklicnih tečajev traja eno
leto, zaključi pa se s poklicno
maturo.

s če ste uspešno zaključili
osnovnošolsko izobraževanje
in hkrati opravili preizkus
znanja na ravni tretjega letnika
gimnazije.

s V poklicnem tečaju se lahko
redno izobražujete samo
enkrat.

s Preizkus znanja na ravni
tretjega letnika gimnazije
kandidat opravlja na šoli, ki
izvaja maturitetni tečaj.

Vrste poklicnih tečajev na srednjih šolah
v Sloveniji:

s Izobraževanje po programu
maturitetnega tečaja traja eno
leto. Kandidati, ki uspešno
končajo izobraževanje po tem
programu, lahko pristopijo k
splošni maturi.

s Ekonomski tehnik
s Gastronomsko – turistični
tehnik
s Elektrotehnik računalništva
s Vzgojitelj predšolskih otrok

Vse informacije o možnostih vpisa v višje strokovno izobraževanje, dodiplomske
in enovite magistrske študijske programe za naslednje študijsko leto boste našli
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/
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Študij v tujini
Ob študiju v Sloveniji se lahko odločite tudi za študij v tujini. Evropa ponuja
veliko različnih možnosti. Marsikatero informacijo lahko poiščete sami. Pri tem
vam je v pomoč spletni iskalnik PLOTEUS.

Na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/ploteus so na voljo naslednja poglavja:

s Možnosti izobraževanja in usposabljanja
s Sistemi izobraževanja in usposabljanja
s Programi izmenjav in štipendije
s Selitev v drugo evropsko državo
s Stik omogoča postavljanje vprašanj operaterju v želeno državo.
Dodatne informacije lahko pridobite na ambasadah, veleposlaništvih in konzulatih

posameznih držav. Če se boste del študijskega programa odločili opraviti v tujini,
vam bodo pri tem pomagali na vaših fakultetah oz. v univerzitetnih službah za
mednarodno sodelovanje. Navajamo najpomembnejše spletne naslove.
s Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje:
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave.aspx
s Univerza v Mariboru , Služba za mednarodno in meduniverzitetno
sodelovanje:
http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=826
s Univerza v Novi Gorici, Mednarodna pisarna:
http://www.ung.si/si/o-univerzi/mednarodna-pisarna/
s Univerza na Primorskem, Center za mednarodno sodelovanje:
http://www.upr.si/mednarodno-sodelovanje/center-zamednarodno- odelovanje-up/
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Štipendije
Za uspešno nadaljevanje študija boste morda potrebovali štipendijo. Obstaja kar
nekaj vrst štipendij. Najpogostejše navajamo v nadaljevanju.
Državne štipendije
Do državne štipendije so v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (uporablja se od 1. 1. 2012) upravičeni le državljani Republike Slovenije, ki
so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge zakonske pogoje.
Vlogo za pridobitev štipendije lahko osebno ali po pošti vložite na centru za
socialno delo, kjer imate stalno prebivališče.
Več na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipen
dije/drzavne_stipendije/
Zoisove štipendije
Zoisove štipendije na podlagi Zakona o štipendiranju, sprejetega julija 2007, izvaja
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Novi 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
Namen kadrovskih štipendij je neposredno povezovanje ljudi in podjetij, kajti
podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj lastnih
ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.
Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij.
Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da praviloma zagotavljajo takojšnjo prvo
zaposlitev po končanem šolanju.
Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
Skladi, fundacije in razpisi različnih vlad
Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje 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, kulturo in šport.
Več na: http://www.mizks.gov.si/ v rubriki Aktualni javni razpisi
To pa niso vse štipendije, ki so na voljo v Sloveniji. Z vpisom gesla Štipendija v
katerikoli iskalnik na spletu boste dobili veliko število zadetkov in drugih
uporabnih informacij s tega področja.
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Zaposlitev
V življenju praviloma nimamo samo ene zaposlitve. Trg dela se neprestano
spreminja in pred nas postavlja zahteve po novih znanjih in veščinah. Zato je vse
bolj pomemben razvoj vaše poklicne poti oziroma kariere. Informacije v
nadaljevanju bodo zanimive tudi za tiste, ki še ne razmišljate o iskanju zaposlitve.
Oblike zaposlovanja v Sloveniji
s 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 ZDR). 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 …)
V zadnjih letih delodajalci vedno bolj pogosto iščejo kandidate za
zaposlitev za določen čas.
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s Podjemne pogodbe
S podjemno pogodbo se izvajalec zaveže opraviti določen posel, kot
sta izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik
pa se zaveže, da mu bo za to plačal.
s Javna dela
Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki so izbrani na
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podlagi javnega povabila. Izvajalci javnih del morajo spoštovati
predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za
javna dela. Med vključitvijo v javna dela ste upravičeni do letnega
dopusta in regresa za letni dopust glede na trajanje vaše vključitve.
Več : Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002,
103/2007)
s Samozaposlitev
s Samozaposleni: opravljajo katero koli samostojno dejavnost,
kot so samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe,
s z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali katero
drugo kulturno dejavnost,
s samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva,
socialne varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko
dejavnost,
s opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost,
s opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo.
Za lažji začetek samostojne podjetniške poti lahko v skladu s pogoji
aktualnega javnega razpisa pridobite subvencijo, ki jo prispeva
država prek Zavoda.
Več: www.ess.gov.si – Iskalci zaposlitve, samozaposlitev
http://eu.europa.eu/esf/ - Podjetniki in samozaposleni
s 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: Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah RS (Ur. l. RS št. 16/2007;)
Nasvet!
V pripravi je sprememba delovno-pravne zakonodaje, zato vam svetujemo, da v
množičnih medijih in pri poročilih spremljate spremembe, ki jih bo prinesla.
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Možnosti zaposlitve
Vas zanima, kakšne so možnosti na trgu dela za izbrano stopnjo
izobrazbe?
Poznavanje poklicnih možnosti je velikokrat premajhno. V
nadaljevanju je na voljo nekaj primerov zaposlitev oseb z določeno
izobrazbo.

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 el. 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
Ekonomski tehnik

Poklic
Komercialist za prodajo
Administrator
Knjigovodja
Prodajalec
Računovodja
Poslovni sekretar
Trgovski poslovodja
Zavarovalni zastopnik
Prodajni referent
Uradnik v računovodstvu
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Izobrazba
Gimnazijski maturant

Poklic
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
Laborant v vzgoji in izobraževanju
Natakar
Programer, razvijalec programov
Receptor (razen v hotelu)
Spremljevalec gibalno oviranih oseb
Svetovalec za prodajo
Nabavni referent
Računovodja

Izobrazba
Dipl. medicinska sestra

Poklic
Zdravstveni tehnik (bolj zahtevna dela)
Zdravstvenik (visoko zahtevna dela)
Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela)
Babičar (bolj zahtevna dela)
Organizator zdravstvene nege
Visokošolski sodelavec
Glavna medicinska sestra
Babičar (visoko zahtevna dela)
Učitelj praktičnega pouka in veščin
Visokošolski učitelj

Izobrazba
Univerzitetni dipl. kemik

Poklic
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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Kot je razvidno iz zgornjih primerov, 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 z izobraževanjem, prostovoljnim, počitniškim delom, med
opravljanjem obvezne prakse pri delodajalcih in z delom prek študentskega servisa.
Pomembne so tudi različne aktivnosti, ki jih izvajate v prostem času.
Podatke o zaposljivosti z vašo izobrazbo, o kompetencah, ki ste jih pridobili, in še
marsikaj drugega lahko preverite s pomočjo spletnega portala eSvetovanje, ki ga
predstavljamo v nadaljevanju.
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eSvetovanje
Zavod je za vse tiste, ki ste vešči uporabe računalnika in se znajdete na spletu, razvil
spletno aplikacijo eSvetovanje, ki simulira proces svetovanja.

S pomočjo aplikacije lahko ocenite sami sebe. Preverite lahko :
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Za lažjo predstavo o tem, kaj vas čaka, ko boste začeli iskati zaposlitev, ter o tem,
koliko iskalcev zaposlitve z izobrazbo, kot jo imate vi, je prijavljenih na Zavodu, smo
zbrali naslednje podatke in jih prikazali v preglednicah.
Podatki o prijavljenih mladih pri Zavodu: Konec junija 2012 je največ mladih (do
vključno 29. leta) z osnovnošolsko ali nižjo poklicno izobrazbo imelo naziv:
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA

5687

POMOČNIK PEKA IN SLAŠČIČARJA

232

OBDELOVALEC KOVIN

190

OBDELOVALEC LESA

119

POMOČNICA GOSPODINJE-OSKRBNICE

73

POMOČNIK KONFEKCIONARJA

52

POMOČNIK KMETOVALCA

34

POMOČNIK ELEKTRIKARJA

32

GOSPODINJSKA POMOČNICA

32

LIČAR

30

GRADBINEC

30

KONFEKCIJSKI POMOČNIK

28

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

27

Konec junija 2012 je največ mladih (do vključno 29. leta) s poklicno izobrazbo imelo
naziv:
PRODAJALEC

1023

FRIZER

405

KUHAR

213

AVTOMEHANIK

165

ELEKTRIKAR ELEKTRONIK

155

MIZAR

142

BOLNIČAR-NEGOVALEC

138

ADMINISTRATOR

103

NATAKAR

94

SLAŠČIČAR KONDITOR

89

CVETLIČAR

82

POSLOVNI TAJNIK

80

ELEKTRIKAR ENERGETIK

79

AVTOSERVISER

76
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Konec junija 2012 je največ mladih (do vključno 29. leta) s srednjo izobrazbo
imelo naziv:

EKONOMSKI TEHNIK

1882

GIMNAZIJSKI MATURANT

1879

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

390

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

238

TURISTIČNI TEHNIK

220

STROJNI TEHNIK

213

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

179

PROMETNI TEHNIK

176

GRADBENI TEHNIK

143

ŽIVILSKI TEHNIK

129

GIMNAZIJSKI MATURANT STROKOVNE GIMNAZIJE

123

VRTNARSKI TEHNIK

114

ZDRAVSTVENI TEHNIK

109

LESARSKI TEHNIK

100

Konec junija 2012 je največ mladih (do vključno 29. leta) z višjo, visoko in
univerzitetno izobrazbo imelo naziv:
KOMERCIALIST (VSŠ)

150

POSLOVNI SEKRETAR

122

PROFESOR RAZREDNEGA POUKA

115

DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR (VS)

80

PROFESOR SLOVENŠČINE

63

DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC (VS)

61

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG

54

EKONOMIST (VSŠ)

47

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)

45

INŽENIR INFORMATIKE (VSŠ)

43

DIPLOMIRANI ORGANIZATOR TURIZMA (VS)

43

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC

42

PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE

41
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Vas zanima višina plačila, ki ga lahko pričakujete za opravljeno delo?
Ko se posameznik zaposli, velikokrat nima prave predstave o tem, koliko zaslužka za
opravljeno delo lahko pričakuje. V nadaljevanju so navedene povprečne plače v
Sloveniji za nekatere poklice.
Vir: Strukturna statistika plač, SURS
Povprečna
1
bruto
plača v EUR

Poklic
Inženirji strojništva

2202

Inženirji elektrotehnike

2518

Zdravniki za družinsko in splošno medicino

4272

Strokovnjaki za zdravstveno nego

1968

Farmacevti in kemiki v farmacevtski industriji

3333

Strokovnjaki za univerzitetno, visokošolsko izobr.

2980

Osnovnošolski učitelji

2068

Programer, razvijalec programov

2229

Skrbnik računalniških aplikacij

1912

Analitiki in snovalci informacijskih sistemov

2523

Tehniki za elektrotehniko

1825

Tehnik za zobno protetiko

1480

Medicinske sestre babice

1786

Kuharji

1020

Prodajalci

966

Zidarji

917

Tesarji

944

Varilci

1098

Strugarji

1164

Elektromehaniki

1378

Mesarji

1001

Mizarji

1020

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev

1037

Čistilci, strežniki

841

Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah

887

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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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.

Pomoč Zavoda pri iskanju zaposlitve
Vse informacije so na voljo na spletni stani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si/

Ker ste mladi bolj spretni na spletu, lahko z Zavodom sodelujete tudi na portalu
PoiščiDelo.si . Uporaba portala:
http://www.poiščidelo.si/

Portal PoiščiDelo.si je sodoben spletni pripomoček, ki brezposelnim osebam 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.
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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) in 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 na
voljo:
s vsak dan več kot 1.000.000 prostih delovnih mest.
s Poiščite informacije na:
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sl

s Za pomoč ali nasvet lahko pokličete svetovalce Eures:
http://www.ess.gov.si/eures/slovenski_eures/eures_svetovalci
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