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POKLICNO ODLOČANJE,

NAČRTOVANJE KARIERE

 Kariera: posameznikova življenjska pot na področju 

učenja in dela.

 Razvoj kariere = pridobivanje spretnosti in izkušenj 

(formalne in neformalne oblike učenja in dela).

 Načrtovanje in vodenje kariere = večanje 

kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo, poteka 

vse življenje.

 Pomembno je (s)poznavanje samega sebe. 





Interesi 

 Kaj me zanima? O čem 
veliko vem?

 Kaj rad počnem v 
prostem času?

 Pri katerih opravilih 
uživam?

 Kateri šolski predmeti so 
mi najbolj všeč?

 Kaj rad opazujem? O čem 
rad razmišljam?

 Kaj mi daje voljo in 
energijo?

 Kaj si želim od življenja?

 Kateri poklici me 
veselijo?

 Kakšen prispevek bi rad 
dal svetu?

 …

 Delo naj nas veseli.

 Dobro je, da delo vsebuje čim več nalog, ki nas 

veselijo. Tako ohranjamo motiviranost za delo ali pa 

se lažje prilagodimo novim zahtevam. Interes je 

največji pobudnik za hitro učenje.

 Interesi se spreminjajo.

 Interesi se skozi življenje razvijajo in spreminjajo, 

zato ni nujno, da vas bodo vedno zanimale iste stvari.

 Odkrivajte svoje interese.

 Interese odkrivate s pomočjo hobijev, s pomočjo 

»sanjarjenja«, kaj bi delali, če ne bi imeli nobenih 

omejitev, lahko pa tudi s pomočjo interesnih 

vprašalnikov in testov. 



Osebnostne lastnosti

 Kako reagiram? Kako 

delujem?

 Katere so moje 

pozitivne lastnosti?

 Kje so moje 

pomanjkljivosti?

 Kako vidijo moje 

lastnosti drugi ljudje?

 Pri katerih poklicih bi 

se s svojimi lastnostmi 

lahko izkazal?

 Natančnost, odgovornost, odločnost, 

zanesljivost, discipliniranost, vztrajnost, 

delavnost, strpnost …

 Osebnostne lastnosti so pomembnejše pri delu 

(službi) kot pri samem šolanju. Vendar jih je 

potrebno upoštevati že zdaj, ko se izbira 

nadaljnja pot izobraževanja.

 Zakaj? Si lahko predstavljaš trgovko v trgovini z 

oblačili, ki težko naveže stik z ljudmi? Ki se 

ustraši „glasnih“, ekstavertiranih strank? Bi 

želel, da ti svetuje ali ti postreže taka oseba? 



Sposobnosti, veščine in 

spretnosti 

 V čem si dober, 

uspešen?

 Katere sposobnosti, 

spretnosti in veščine 

imaš dobro razvite 

in katere slabše?

 Kje vidijo tvoji 

starši, prijatelji, 

učitelji tvoja močna 

področja?

 Kje bi lahko bi s 

sposobnostmi, ki jih 

imaš dobro razvite, 

uspešen?

 FIZIČNE SPOSOBNOSTI: telesna spretnost, 

ročna spretnost, skladnost gibov, odzivnost, 

telesna moč, zdravstveno stanje (astma, srčna 

obolenja, okvare hrbtenice, ploske noge …).

 SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA: vid, sluh, vonj, 

tip, okus, ravnotežje.

 preizkus razlikovanja barv: elektrotehnik, 

zobotehnik, kozmetični tehnik

 preizkus globinskega vida: zidar 

 PSIHIČNE SPOSOBNOSTI: besedne, 

matematične, spominske, prostorska 

predstavljivost, reševanje problemov ...

 Sposobnosti so pomembne v smislu, da veš, kaj 

in koliko zmoreš. Niso pa edina determinanta 

uspešnosti in zadovoljstva pri delu. 



Delovne in učne navade

 Si vztrajen pri 

učenju?

 Se redno učiš? Koliko 

se učiš?

 Poslušaš in sodeluješ 

pri pouku?

 Delaš domače 

naloge?

 Se znaš odpovedati 

zabavi v prid učenju?

 Si zbran pri delu?

 Učne navade so pomembne predvsem tekom 

tvojega šolanja, saj zahtevnejše šole zahtevajo 

veliko sprotnega dela.

 Kasneje pridejo bolj do izraza delovne navade, 

npr. odlašanje z zadolžitvami (ali ne), točnost, 

samoizobraževanje, natančnost, pozornost pri 

delu, organiziranost dela, ustrezno 

razporejanje s časom …

 Zapomni si: ne uči se samo za en poklic! Veliko 

znanja je prenosljivega.



Kakšno delo mi odgovarja in 

katera področja me zanimajo?

 Ti odgovarja delo, ki je 

praktično naravnano, kjer 

delaš z rokami?

 Kaj pa delo, kjer so potrebni 

miselni napori, sposobnost 

analiziranja in opazovanja?

 Ali bi opravljal delo, kjer 

pomagaš, učiš, svetuješ, 

zdraviš?

 Kaj pa poklic, kjer so 

potrebne veščine 

poslovanja, trgovanja, 

ekonomije?

 Ti odgovarja administrativno 

delo? Ali raje ustvarjaš?

 kmetijstvo

 živilstvo

 veterina

 rudarstvo

 metalurgija

 strojništvo

 elektrotehnika

 kemija

 steklarstvo

 optika

 tiskarstvo in 

mediji

 papirništvo

 gozdarstvo

 lesarstvo

 tekstilstvo

 turizem

 gostinstvo

 kultura, 

umetnost

 zdravstvo

 policija



Pot do želenega poklica

 Ali obstaja šola za izbrani poklic? Katera?

 Kakšni so pogoji vpisa?

 Ali imam učne navade, ki so potrebne za uspešen 

zaključek te šole?

 Ali imam zdravstvene omejitve za opravljanje izbranega 

poklica?

 Kaj še lahko storim zdaj, da bi bil pri vpisu in pri delu 

na izbrani šoli čim bolj uspešen?
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Shema

šolskega

sistema v

Sloveniji



 trajanje: 2 leti

 zaključena OŠ obveznost ali najmanj 7 r. OŠ

 poudarek na praktičnem učenju

 zaključni izpit

 trajanje: 3 leta (teorija : praksa = 2 : 3)

 veliko praktičnih znanj, razvijanje 

poklicnih sposobnosti in spretnosti 

za samostojno opravljanje poklica

 zaključni izpit

 možno nadaljevanje 3 + 2 



 trajanje: 2 leti

 poklicna matura

 enaka izobrazba kot 4-letno strokovno izobraževanje

 nadaljevanje mogoče v:

 programih višjih strokovnih šol, 

 visokošolskih strokovnih programih,

 univerzitetnih programih (nekateri primeri; določen dodatni predmet iz nabora 

splošne mature)



 trajanje: 4 leta

 poklicna matura 

 obvezni del: SLO, strokovni predmet

 izbirni del: MAT ali TJA, 4. predmet (izpit, seminar, izdelek)

 pripraviti za:

 visokošolsko izobraževanje

 zaposlitev

 nadaljevanje mogoče v:

 programih višjih strokovnih šol, 

 visokošolskih strokovnih programih,

 univerzitetnih programih (nekateri primeri; določen dodatni predmet iz nabora 

splošne mature)



 trajanje: 4 leta

 priprava za nadaljnje izobraževanje, spodbuja ustvarjanost, razvija 

znanja in osebnostne lastnosti za uspeh v poklicu

 matura 

 obvezni del: SLO, MAT, TJ

 izbirni del: 2 predmeta po izbiri

 predmetnik (obvezni del, izbirni predmeti, OIV)

 splošna/strokovne gimnazije

 ekonomska: ekonomija, podjetništvo, poslovna informatika

 tehniška: strojništvo, računalništvo, naravoslovje, tehnika

 umetniška: glasbena, plesna, likovna in dramsko-gledališka smer



Kje najti podatke o šolah, poklicih

 starši, znanci

 šola: svetovalni delavki

 dijaki, študentje

 študijska knjižnica: CIPS

 literatura: knjige, brošure, časopisi …

 internet:

 www.ess.gov.si (Zavod RS za zaposlovanje)

 www.mojaizbira.si

 www.izida.si

 www.srednjesolskivpisnik.si

http://www.ess.gov.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.izida.si/
http://www.srednjesolskivpisnik.si/






Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

 zaključne ocene vseh obveznih predmetov v 8. in 9. razredu (največ 

180 točk).

 umetniške gimnazije: opravljanje preizkusa glasbene nadarjenosti

 športna gimnazija: 

 zaključne ocene vseh predmetov v 8. in 9. r.

 športni dosežki

 status športnika  +10 točk

 v primeru istega števila točk: rezultati NPZ (matematika, 

slovenščina)

! LETOS IZJEMOMA SPREMEMBA (NPZ se ni pisal)



POKLICNI BAROMETER - zanimivosti

 Povzeto z: https://www.ess.gov.si/za_medije/sporocila_za_javnost/rezultati-

poklicnega-barometra-2019

 Raziskava, ki za leto 2020 za 177 

poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in 

povpraševanjem na trgu dela.

https://www.ess.gov.si/za_medije/sporocila_za_javnost/rezultati-poklicnega-barometra-2019


POKLICNI BAROMETER - zanimivosti

Presežni poklici v Sloveniji

Presežni poklici za območno službo Novo mesto



KAM in KAKO

 https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

POVABLJENI, DA VPRAŠALNIK REŠITE 

Računalniški program, ki vam pomaga raziskati poklice. Na 

podlagi vprašalnika poišče poklice, ki bi bili za določeno 

osebo primerni oz. se ujemajo s podanimi odgovori na 

vprašanja o interesih itd.

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


“Če bom izbral/a poklic, ki me veseli, mi ne bo 
nikoli potrebno ‘delati’.”


