
KARIERNA 
ORINETACIJA



POKLICNA ORIENTACIJA VSEBUJE 

• poklicno informiranje

• diagnosticiranje

• poklicno svetovanje

• poklicna vzgoja

• namestitev

• zastopanje

• povratno informiranje

• spremljanje svetovancev

KARIERNA ORIENTACIJA DODAJA

pomoč in podpora pri razvijanju zmožnosti za 

upravljanje lastne kariere.



POTEK DELA V ŠOLI

8. razred

OKTOBER

• Tehniški dan: POKLICI

MAJ, JUNIJ

• 3 ure poklicne orientacije v razredu, namenjene prepoznavanju sebe in 
seznanjanje s srednjimi šolami (www.mojaizbira.si).
• 1 ura: Spoznavanje sebe

• 2. ura: www.mojaizbira.si /Seznanjanje s srednjimi šolami

• 3. ura: Potek vpisa

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


9. razred

SEPTEMBER

• Izvedba vprašalnika KAM in KAKO

OKTOBER

• Razredni uri na temo štipendiranja in nadaljevanja šolanja, izbira poklica.

• Izvedba vprašalnika o poklicni poti.

• Možnost opraviti Hollandov test Iskanje poklicne poti.

NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR

• Individualni razgovori z učenci (in straši).

FEBRUAR

• Roditeljski sestanek pred vpisom v srednjo šolo.

• Informativni dnevi.

MAREC

• Pomoč učencem pri vpisu v srednje šole (prijave).



DEJAVNIKI IZBORA POKLICA IN KARIERE

POSAMEZNIK

• interesi

• osebnostne lastnosti

• spretnosti in večine

• umske sposobnosti

• fizične sposobnosti

• socialne zmožnosti

• vrednote in motivi

• znanje (učni uspeh) 

• kompetence

DELOVNO OKOLJE, POKLIC

• socialno okolje

• izobraževalna ponudba

• ponudba na trgu dela

• zdravstvene zahteve/pomisleki

• katalog poklicev



POMOČ

• www.mojaizbira.si

• http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

• CIPS Postojna (Center za informiranje in poklicno 
svetovanje)Ljubljanska 5a, 6230 Postojna

• Informacije na spletni strani in oglasni deski.

• Tjaša Prudič, šolska svetovalna delavka
(tel. št. :0590 975 30 ali 040 206 931 ali e-naslov: 
tjasa.prudic@guest.arnes.si)

• FAMICO – Kako pomagati otrokom pri 
sprejemanju kariernih odločitev 
http://www.famico.eu/index.php/sl/

http://www.mojaizbira.si/
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
mailto:tjasa.prudic@guest.arnes.si
http://www.famico.eu/index.php/sl/
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KDO SO NAJPOGOSTEJE BREZPOSLENE OSEBE?

Osebe brez 
izobrazbe in 

delovnih izkušenj.

Večji delež moških 
– stečaji.

Osebe z zaposlitvenimi 
ovirami  - invalidi, stari, 

zelo mladi …

Družboloslovne, 
humanistične, pravne, 

upravne, poslovne smeri.



ZAPOSLITVE 
DANES

Manj zaposlitev 
za določen ali 
nedoločen čas.

Projektno delo, 
pogodbeno delo.

Menjavanje 
karier – 5 – 13 
menjav v 
karierni poti.

Ni nujno, da se 
tvoja zaposlitev 
sklada z izobrazbo.



Najbolj iskani poklici

• Inženirji strojništva ipd.

• Inženirji elektrotehnike, elektronike.

• Zdravniki specialisti.

• Programerji.

• Strojni tehniki.

• Kuharji.

• Tesarji.

• Varilci.

• Orodjarji.

• Elektroinštalaterji.

• Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev.



Kdo najhitreje najde zaposlitev?

•Aktivni iskalci.

•Fleksibilni iskalci.

•Ne govorimo več o deficitarnih ali suficitarnih
poklicih zaradi hitrih sprememb, ampak o 
KOMPETENCAH.



KAJ SO KOMPETENCE?

ZNANJE

VEŠČINE, 
LASTNOSTI, 

PREPRIČANJA, 
VREDNOTE

VEDENJE



NAJPOMEMBNEJŠE KOMPETENCE ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

• Prilagodljivost,

• odprtost za učenje,

• kreativnost,

• inovativnost,

• proaktivnost,

• asertivnost,

• samostojnost,

• podjetniška naravnanost,

• optimizem.



STARŠI
• pomagati otroku razumeti samega sebe

• razumeti svojega otroka

• učiti ga odgovornosti izbire

• postavljati meje in se jih držati

• pomagati pri razumevanju informacij 

• učiti vztrajnosti, delavnosti

• ustrezno motiviranje (podpreti otrokov razvoj, spodbujati sposobnosti …)

• pomagati poiskati cilje (pozitiven, merljiv, 
mogoč, povezan z občutkom osebne vrednoti, 
sposobnosti, povezan s posameznikovim 
sistemom vrednot)

 kompetence karierne orientacije

VAJA 9: „Kaj je v življenju najpomembnejše?“



STARŠI – pogovori o sebi

VAJA 11 „Vem, kakšen sem“

VAJA 12 „Moja močna področja – katere veščine imam?“

VAJA 13 „Delovni pogoji – kdaj, kje in s čim želim delati?“

VAJA 22 „Boljše razumevanje otrokovih poklicnih interesov“



“Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni 
interes je najpomembnejši dejavnik 
pravilne izbire, saj ga navadno spremlja 
visoka motivacija in zavzetost za učenje 
novih znanj in spretnosti.

(Steve Jobs)


