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MLADI IN TRG DELA – NOVI TRENDI

Rodnost se zmanjšuje (prebivalstvo se stara).

Vedno več mladih se izobražuje na terciarni 
ravni, manj v srednjih poklicnih šolah (pri nas 
nekoliko drugačna slika).

Kriza kot izgovor? 



MLADI IN TRG DELA – NOVI TRENDI

V času krize se je registrirana brezposelnost podvojila 
(od 2008 do 2014).

Upadlo število delovno aktivnih mladih za 24%!

Porast brezposelnih mladih – pomanjkanje ustreznih 
delovnih mest.

V naslednjih 15-ih letih se bo spremenilo 60 % 
poklicev – NOVI!



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 s tvojo 
izobrazbo.



NAJVEČ TEŽAV PRI ZAPOSLOVANJU IMAJO:

 Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik.

 Predmetni učitelji v OŠ.

 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.

 Učitelji razrednega pouka.

 Sociologi, antropologi, filozofi.

 Novinarji.

 Prevajalci, tolmači.

 Uradniki.

 Skladiščniki.

 Prodajalci.

 Poklici za pripravo tiska.

 Upravljalci strojev za šivanje oblačil, upravljalci strojev za proizvodnjo 
obutve, usnja.

 Kurirji, dostavljalci.



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.



INFORMATIVNI DAN – PO KAKŠNE

INFORMACIJE?



VPRAŠANJA – UČENCI

 Ali poteka pouk v turnusih, kakšen je urnik?

 Kako je s hrano na šoli?

 Ali imajo na šoli garderobo, telovadnico?

 Kakšne izvenšolske dejavnosti in obvezne izbirne vsebine 
ponuja šola?

 Praksa?

 Kateri tuji jeziki so na izbiro?

 Ali šola izvaja 5. predmet na maturi?

 Katere dijaške statuse imajo lahko dijaki?

 Kakšne dosežke dosegajo dijaki in v katere projekte so 
vključeni?

 Kakšen je osip na šoli, omejitve vpisa?

 Kakšno je dijaško organiziranje?



VPRAŠANJA - STARŠI

 Kako pogosto potekajo govorilne ure?

 Kako šola obvešča starše?

 Stroški šolanja

 Kakšna je podpora osebja?

 Varnost na šoli.

 Posebne potrebe otrok.

 Nadarjeni dijaki.



KAKO NAPREJ



 POSAMEZNIK in DELOVNO OKOLJE/POKLIC

 MOŽNOST INDIVIDUALNEGA RAZGOVORA pri svetovalni 
delavki (PRED ali PO informativnih dnevih) –
RAZPREDELNICA.

 Realne možnosti! Število točk/OMEJITVE.

 SKRBNA in PREMIŠLJENA UDELEŽBA na 

INFORMATIVNIH DNEVIH.



STEVE JOBS:
“NI RAZLOGA, DA NE BI SLEDIL SRCU.”


