
Spoznaj, raziskuj, načrtuj
Delovni listi za učence osnovnih šol 



Uvodno vabilo k uporabi 
delovnih listov
Karierno pot si ustvarjaš sam/-a, pri tem ti lahko pomagajo tudi drugi, vendar je odločitev na koncu 
tvoja. Da boš z odločitvijo zadovoljen/-a in boš lahko uresničil/-a vizijo svoje karierne poti, se spoznaj, razišči in 
načrtuj, le tako boš najbolje razvil/-a svoje potenciale. 

Spoznati sebe je proces samorefleksije, preizkušanja in ugotavljanja, kdo zares smo in česa smo sposobni. Podaj se 
na pot odkrivanja sebe in ugotovi, kaj ti je všeč, kaj si želiš, kaj te veseli, kako se spoprijemaš z neuspehi in kaj vse 
si že dosegel/-a ter mnogo več.
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Ko odgovor na vprašanje: 

kaj boš, ko boš velik,
ni več tako preprost ...   

1.VIO
ZAP. ŠT. PODROČJE IME DELOVNEGA LISTA

1. Spoznavanje sebe To sem jaz
2. Spoznavanje sebe Kaj rad/-a počnem?
3. Spoznavanje sebe Kakšen je moj dan?
4. Spoznavanje sebe Kaj mi je bilo najboljše v letošnjem letu?
5. Raziskovanje Poklic mojih staršev
6. Raziskovanje Barčica želja
7. Raziskovanje Daljnogled
8. Raziskovanje Lonec želja

2.VIO
ZAP. ŠT. PODROČJE IME DELOVNEGA LISTA

1. Spoznavanje sebe To sem jaz
2. Spoznavanje sebe Moja izkaznica
3. Spoznavanje sebe Moje želje
4. Spoznavanje sebe Predstavi me …
5. Spoznavanje sebe Predlagaj šolo zame
6. Spoznavanje sebe Neuspeh – kaj sem se naučil/-a
7. Spoznavanje sebe Uspehi, ki sem jih doživel
8. Spoznavanje sebe Moji viri
9. Spoznavanje sebe Moj odtis

10. Spoznavanje sebe Kaj mi je bilo najboljše v letošnjem letu?
11. Raziskovanje Družinsko drevo poklicev
12. Raziskovanje Ledena gora
13. Raziskovanje Trnk
14. Raziskovanje Nahrbtnik
15. Raziskovanje Kaj mi daje veter v jadra?

Seznam delovnih listov 
po področjih



3.VIO
ZAP. ŠT. PODROČJE IME DELOVNEGA LISTA

1. Spoznavanje sebe To sem jaz
2. Spoznavanje sebe Moja izkaznica
3. Spoznavanje sebe Notranji kritik in zaveznik
4. Spoznavanje sebe Kaj lahko odvržem?
5. Spoznavanje sebe Kontrola
6. Spoznavanje sebe Ujemi strahove
7. Spoznavanje sebe Kompetenčno kolo
8. Raziskovanje Moji zavezniki
9. Raziskovanje Mnenja drugih

10. Raziskovanje Iskanje informacij
11. Raziskovanje Pomembne informacije
12. Raziskovanje Raziskovanje poklicev
13. Raziskovanje Intervju – poklicna pot moje mame
14. Raziskovanje Intervju – poklicna pot mojega očeta
15. Raziskovanje Lik
16. Raziskovanje Nenavadni poklici
17. Raziskovanje Zelo iskani poklici
18. Raziskovanje Kateri poklici so mi všeč
19. Raziskovanje Magnet
20. Raziskovanje Semafor
21. Raziskovanje Destilacija poklicev
22. Raziskovanje Sestavi poklic
23. Raziskovanje Mit in resnica
24. Raziskovanje Akterji na trgu dela (2 DL)
25. Raziskovanje Trg dela
26. Raziskovanje Trg dela – včasih in nekoč
27. Raziskovanje Trg dela – različni tipi zaposlitev
28. Raziskovanje Trg dela – poklici v vzponu in zatonu

29. Raziskovanje Moje informacije o šoli
30. Raziskovanje Šola za poklic?
31. Raziskovanje Obiski podjetij
32. Raziskovanje Ikigai
33. Načrtovanje Kaj lahko še izboljšam
34. Načrtovanje Fokus
35. Načrtovanje Vision board
36. Načrtovanje Letni cilji
37. Načrtovanje Mesečni cilji – 6 mesecev
38. Načrtovanje Mesečni cilji – 3 meseci
39. Načrtovanje Mesečni cilji
40. Načrtovanje Tedenski cilji
41. Načrtovanje Cilji
42. Načrtovanje Cilji – koraki
43. Načrtovanje Seznam narejenih korakov
44. Načrtovanje Seznam dosežkov
45. Načrtovanje Dopolnilne dejavnosti 
46. Načrtovanje Seznam dodatnih aktivnosti
47. Načrtovanje Aktivno preizkušanje
48. Načrtovanje Zemljevid poti
49. Načrtovanje Predmeti za poklic
50. Načrtovanje Primerjava dveh šol
51. Načrtovanje Primerjava treh šol
52. Načrtovanje Mnogotere poti
53. Načrtovanje Odločanje z glavo in srcem
54. Načrtovanje Karierna pot
55. Načrtovanje Moja predstavitev
56. Načrtovanje Kaj sem se do sedaj naučil?
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                             IME:
IMAM __________ LET. 

 

*Tukaj lahko nalepiš svojo fotografijo ali se narišeš. 

1



Kaj rad/-a počnem?Kaj rad/-a počnem?Kaj rad/-a počnem?
Premisli o tem, kaj rad/-a počneš, kaj te zares veseli. 

Zapiši aktivnost in kaj ti je pri tej aktivnosti najbolj všeč.

2



V kvadratke nariši, kakšen je tvoj tipičen dan – kdaj vstaneš,
kaj potem narediš, kaj običajno počneš čez dan.

3



Nariši ali napiši, kaj ti je bilo najboljše v letošnjem  letu? Kaj si boš najbolj zapomnil/-a?

4



Predstavljaj si, da si novinar/novinarka in da raziskuješ,
kaj počnejo tvoji starši v službi. 
Vprašaj starša in zapiši njune odgovore.

POKLIC MOJIH STARŠEVPOKLIC MOJIH STARŠEVPOKLIC MOJIH STARŠEV

Moja mama je po poklicu_______________________________
Mama je ta poklic izbrala zato, ___________________________
Dela v podjetju _______________________________________ 
in tam počne  ________________________________________

Moji mami je pri delu všeč   _____________________________
Pri delu ji je manj všeč _________________________________
Delovni dan moje mame je videti tako:  ___________________

Mamin najboljši dan v službi je bil, ko  ____________________,
zato ker _____________________________________________

Moj oče je po poklicu __________________________________
Oči je ta poklic izbral zato, ______________________________
Dela v podjetju _______________________________________
in tam počne _________________________________________
Mojemu očetu je pri delu všeč ___________________________
Pri delu mu je manj všeč  _______________________________
Delovni dan mojega očeta je videti tako: ___________________

Mojemu očetu je bil najboljši dan v službi, ko ________________
____________, zato ker _________________________________

5



Barčica pluje po morju, v
morju pa je nešteto ribic.
Vsaka ribica pa ti lahko
izpolni željo, če jo napišeš. 

Zdaj pa razmisli, kaj si
najbolj želiš in v ribice
zapiši svoje želje. 

6



Nariši ali napiši, kaj si želiš biti,
ko boš velik/-a. 

Nariši ali napiši, kaj si želiš biti,
ko boš velik/-a. 
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7



Izberi si poklic, ki ti je všeč, in ga zapiši na lonec. Potem pa razmisli, kaj
vse mora znati narediti, vedeti in kakšen mora biti nekdo, ki dobro
opravlja ta poklic. Zdaj pa zapiši, katere so najbolj pomembne
»sestavine« za ta poklic, da ga oseba dobro opravlja. 

8
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                         IME: 
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*Tukaj lahko nalepiš svojo fotografijo ali se narišeš. 

1



Tvoja izkaznica pove pomembne stvari o tebi. Kakšen/-šna si – tvoje lastnosti? Kaj
te zanima, veseli? Kateri je tvoj najljubši hobi? Kateri so tvoji najljubši predmeti?
Kakšna glasba ti je všeč? Kdo so tvoji najboljši prijatelji? Kaj vse znaš in zmoreš?

Kateri poklici te zanimajo? Kaj počneš v prostem času? Kaj te žene naprej? Razmisli
o odgovorih na zgornja vprašanja in spodaj zapiši pomembne informacije o sebi.

2



 V vsak mehurček zapiši eno željo (na primer: več časa za
druženje s prijatelji, naučiti se plesati, igrati nogomet ...).

3



Predstavi me ...Predstavi me ...Predstavi me ...
Naredi seznam svojih petih zelo dobrih prijateljev.
Vprašaj jih: »Kako bi me ti predstavil/-a nekomu, ki me   
 ne pozna?«
Prosi jih, naj pojasnijo, zakaj bi te opisali prav tako.
Njihove opise zapiši in primerjaj – verjetno boš ugotovil/-a,
da te tvoji prijatelji opisujejo na podoben način. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Zapiši ključne besede ali fraze, s katerimi so te tvoji
prijatelji opisali.

 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 

4



PREDLAGAJ ŠOLO ZAMEPREDLAGAJ ŠOLO ZAMEPREDLAGAJ ŠOLO ZAME
Vprašaj osebe, ki te dobro poznajo (starše, prijatelje, druge), katera srednja šola

bi bila super zate glede na to, kakšen/-šna si in kaj te zanima. 
Vprašaj jih, zakaj tako mislijo. Vse to zapiši na list.

(Prijatelj)__________ meni, da bi bila najboljša srednja šola zame ________
____________________, ker sem __________________________________    
in me zanima____________________. Prijatelj bi izbral to šolo zame,
ker___________________________________________________________ .

(Starš - mama/oče)__________ meni, da bi bila najboljša srednja šola zame
____________________, ker sem __________________________________
in me zanima____________________. Mama/oče bi izbral/-a to šolo zame,
ker__________________________________________________________ .

(Brat/sestra) _________ meni, da bi bila najboljša srednja šola zame _____
____________________, ker sem _________________________________    
 in me zanima____________________. Brat/sestra bi izbral to šolo zame,
ker__________________________________________________________ .

(Učitelj) _________ meni, da bi bila najboljša srednja šola zame _________
____________________, ker sem _________________________________   
 in me zanima____________________. Učitelj bi izbral to šolo zame,
ker___________________________________________________________ .

5



Iz neuspehov se učimo! Spomni se, kdaj ti je spodletelo in kaj si se iz tega naučil/-a 
v oblaček zapiši, kdaj ti ni uspelo, v žarnice, kaj si se iz tega naučil/-a.

6



Spomni se, kdaj ti je uspelo, kdaj si bil ponosen/-sna
nase in posamezen uspeh zapiši v balon. 

7



Tisto, kar spodbujamo in »zalivamo«, raste. Da iz semena zraste roža,
potrebuje sonce, vodo in hranila. Kaj zate predstavljajo sonce, voda in hranila? 

Kaj ti potrebuješ, da »zrasteš«?

8



Napiši 5 svojih dobrih lastnosti – na vsak prst po eno. 

9



Nariši ali napiši, kaj ti je bilo najboljše v letošnjem letu? 
Kaj si boš najbolj zapomnil/-a?

10



 Zapiši, kateri poklic opravljajo člani tvoje razširjene družine.

11



Pred tabo je ledena gora. 
Nad gladino je tisto, kar je vidno,
pod gladino pa vse tisto, kar je
nevidno in kar pripelje do tega,
da dosežeš tisto, kar je vidno.

Ko narediš vse, kar si
zapisal/-a pod ledeno
goro in izbereš srednjo
šolo, nad ledeno goro
zapiši ime izbrane
srednje šole.

Pod ledeno goro zapiši, kaj vse boš naredil/-a za to,
da si izbereš srednjo šolo in opredeliš svojo vizijo. 

Koliko ur na dan/teden boš namenil/-a iskanju
informacij o srednjih šolah in poklicih, koliko časa
boš namenil/-a spoznavanju samega/same sebe in

tega, kakšen/-šna si? 

12



Razmisli o tem, kateri so tisti
šolski predmeti, ki jih boš še
posebej potreboval/-a na
srednji šoli? Tiste šolske predmete,

za katere meniš, da jih
potrebuješ za nadaljnjo
pot in si jih že ali jih še
boš ujel/-a, zapiši zraven
trnkov. 

13



Predstavljaj si, da je šola le del tvoje poklicne poti. Kot na vsako pot s
seboj vzamemo stvari, ki jih bomo potrebovali in jih damo v
nahrbtnik. Spodaj zapiši, kaj boš vzel/-a s seboj na to pot? 

V oblačke lahko zapišeš na primer: vztrajnost tudi,
ko mi je težko; veliko informacij o področju, ki me
zanima; nasmeh in dobro voljo; znanje iz kemije …

14



Zapiši, kdo (prijatelji, starši, učitelji, drugi …) in kako te v tvojem okolju  podpira pri
iskanju informacij o šolah in poklicih.

 
Na primer: učitelj mi pomaga iskati spletne strani, kjer si lahko ogledam različne

poklice, prijatelji mi povedo, kaj so po poklicu njihovi starši in kaj počnejo v službi …)

15
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                         IME: 
IMAM __________ LET.

 

*Tukaj lahko nalepiš svojo fotografijo ali se narišeš. 
 

1



Tvoja izkaznica pove pomembne stvari o tebi. Kakšen/-šna si – kakšne so tvoje lastnosti?
Kaj te zanima, veseli? Kateri je tvoj najljubši hobi? Kateri so tvoji najljubši predmeti? Na

katero šolo se želiš vpisati? Kakšna glasba ti je všeč? Kdo so tvoji najboljši prijatelji? Kaj vse
znaš in zmoreš? Kateri poklici te zanimajo? Kaj počneš v prostem času? Kaj te žene naprej?
Razmisli o odgovorih na zgornja vprašanja in spodaj zapiši pomembne informacije o sebi.

2



Ko mi ne gre ali naredim
napako, slišim, kako si

govorim ... 
 
 
 

Kaj si lahko rečem
namesto tega? 
Kaj bi rekel moj

zaveznik?

Ko mi gre dobro ali mi
nekaj uspe, slišim, kako

si govorim  ...

3



Razmisli, katera prepričanja, navade in vedenja ti ne služijo več in te ne
podpirajo na tvoji poti do cilja ter jih zapiši v oblaček in odvrzi v smeti. 

Razmisli, katera prepričanja, navade in vedenja ti ne služijo več in te ne
podpirajo na tvoji poti do cilja ter jih zapiši v oblaček in odvrzi v smeti. 

4



V življenju imamo lahko vpliv na svoje misli, čustva in vedenje (npr. kaj jem, koliko časa se učim, katere hobije imam,
kako reagiram, naravnanost …), na druge stvari nimamo vpliva (npr. vreme, barva oči, koliko časa bo trajala situacija, v
kateri smo …). Ko se soočamo z izzivi, prejemamo kritiko ali nam nekaj ne gre, lahko zlahka zapademo v negotovost ali

slabo počutje. Zato je pomembno ugotoviti, na kaj imamo vpliv in se na to osredotočiti ter spustiti stvari, na katere
nimamo vpliva. Zapiši, na kaj imaš vpliv in na kaj nimaš vpliva. 

5



Razmisli, kaj bi te lahko oviralo na poti do cilja, pri izbiri šole ali poklica,
česa te je mogoče strah. Te strahove in ovire zapiši na spodnje črte, da
jih lovilec sanj lahko ujame. Razmisli tudi o tem, kako lahko premagaš

te ovire in strahove in kdo ti pri tem lahko pomaga.  

6



Pred tabo je kolo kompetenc. Razmisli, katere kompetence imaš in zapiši 16 kompetenc
(znanja, veščine, sposobnosti, naravnanost, lastnosti) tako, da posamezno kompetenco

zapišeš v posamezni del kolesa. Nato za vsako kompetenco oceni, koliko je pri tebi razvita
(od 1 do 10, pri čemer je 10 najboljša ocena), ter skladno z oceno pobarvaj del kolesa za
to kompetenco. Razmisli, katere kompetence so pomembne za tvoj sanjski poklic, katere

kompetence že imaš in katere bi rad/-a še razvil/-a ter kako jih lahko razviješ.

7



Predstavljaj si, da ti pri izbiri šole in/ali poklica pomagajo različni ljudje – tvoji zavezniki. Lahko
so to tvoji predniki, sorodniki ali fantazijski liki, junaki iz knjig ali filmov, ali pa znane osebnosti.

Razmisli, kdo bi verjel, da ti bo uspelo uresničiti svoje želje glede šole in želenega poklica. 
V okvirčke zapiši spodbudne besede, ki bi ti jih rekli. 

8



Na izbiro šole ali poklica mnogokrat vplivajo drugi s svojimi mnenji, vendar na koncu šolo
in poklic izberemo mi. Ali se zavedaš mnenja drugih o tem, katero šolo naj bi izbral/-a?

Razmisli, kaj tvoji učitelji, starši, prijatelji, sorodniki, drugi ljudje menijo o tem, katero šolo
bi po njihovem mnenju moral/-a izbrati. 

Mnenja zapiši v oblačke. 

Razmisli, ali so njihova
mnenja podobna ali se
razlikujejo od tvojega
mnenja o izbiri šole. 

Kakšen vpliv imajo
njihova mnenja na
tvojo izbiro šole? 

9



Zapiši, kje lahko poiščeš informacije o poklicih, šolah, izobraževalnih programih in drugih
področjih, povezanih z načrtovanjem karierne poti: na katerih spletnih mestih, koga lahko

vprašaš, na katere institucije (podjetja, zavodi, centri …) se lahko obrneš za več informacij in
podporo pri iskanju informacij ter katerih dogodkov se lahko udeležiš in izveš, kar te zanima. 

10



Tukaj si lahko zapišeš pomembne informacije glede tvojih
znanj, veščin, lastnosti, obšolskih aktivnostih, poklicih, šolskih

programih in drugih področjih, ki so zate pomembna. 

11



Razišči posamezne poklice in ugotovitve zapiši spodaj. 
Kateri so pogoji za pridobitev poklica (izobrazba in trajanje izobraževanja, posebni pogoji, znanja,

veščine, lastnosti …). Kje se lahko nekdo s tem poklicem zaposli, kaj vse lahko dela in kako poteka delo?
Kakšni so pogoji dela (teren/pisarna, pogosta ali redka potovanja, specifična orodja ali pripomočki, v
timu/sam, med tednom/vikendi in prazniki, nočno/izmensko delo, povprečna plača v tem poklicu …).

Koliko je povpraševanja po tem poklicu na trgu dela?

12



Kaj jo je najbolj veselilo pri izbiri te smeri? 
Zakaj je izbrala to srednjo šolo/študijsko smer?
Ali bi še enkrat izbrala enako?
Ali je bilo težko najti službo po koncu srednje šole/študija?
Delo, ki ga sedaj opravlja – v katerem podjetju:
Ali dela v svojem poklicu?
Kaj točno dela v službi?
Kako izgleda njen tipičen delovni dan?
Katere kompetence (znanje, spodobnosti, lastnosti) potrebuje, da
lahko to dela?
Ali so kakšni posebni pogoji za opravljanje dela na tem delovnem
mestu, in če so, kateri?
V kakšni meri je njen poklic zaželen na trgu dela in zakaj?

Intervju – poklicna potIntervju – poklicna potIntervju – poklicna pot
moje mamemoje mamemoje mame

Srednja šola: 
Izobrazba: 
Poklic:
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Kaj ga je najbolj veselilo pri izbiri te smeri?
Zakaj je izbral to srednjo šolo/študijsko smer?
Ali bi še enkrat izbral enako?
Ali je bilo težko najti službo po koncu srednje šole/študija?
Delo, ki ga sedaj opravlja – v katerem podjetju:
Ali dela v svojem poklicu?
Kaj točno dela v službi?
Kako izgleda njegov tipičen delovni dan?
Katere kompetence (znanje, sposobnosti, lastnosti) potrebuje, da
lahko to dela?
Ali so kakšni posebni pogoji za opravljanje dela na tem delovnem
mestu, in če so, kateri?
V kakšni meri je njegov poklic zaželen na trgu dela in zakaj?

 

Intervju – poklicna potIntervju – poklicna potIntervju – poklicna pot
mojega očetamojega očetamojega očeta

Srednja šola: 
Izobrazba: 
Poklic:
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 Spomni se lika iz tvoje najljubše serije ali filma. Kaj ti je najbolj všeč pri tem liku, zakaj si izbral/-a
prav ta lik? Kaj je ta lik po poklicu, kaj dela? S kom vse sodeluje, kako so videti njegovi dnevi v službi?

Kakšen je ta lik (njegove lastnosti)? Katere sposobnosti in znanje ima, da lahko opravlja ta poklic? 
Zdaj, ko si opisal/-a lik in njegov poklic, poišči informacije o tem poklicu na internetu ali vprašaj

nekoga, ki to delo opravlja, in preveri, če je to v filmu oz. seriji realno predstavljeno.
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Zapiši čim več nekonvencionalnih, nenavadnih poklicev (lahko tudi
delovnih mest) – informacije poišči na internetu ali vprašaj svoje
zaveznike. Za vsak poklic zapiši ime in na kratko opiši, kaj počne

nekdo, ki opravlja ta poklic. 
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Razišči, kateri so najbolj iskani poklici in jih zapiši spodaj. 
Razmisli, če ti je kateri izmed najbolj iskanih poklicev všeč in ga

bolj podrobno razišči (delovni list Raziskovanje poklicev). 
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Izberi 5 poklicev, ki se ti zdijo najbolj privlačni od vseh poklicev, ki si jih
raziskal/-a in jih zapiši v srčke. Za vsak poklic zapiši, kaj te je pri njem

najbolj pritegnilo, kaj ti je všeč in zakaj.
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Spodaj na listke zapiši poklice in tisto, kar ti je pri teh poklicih
najbolj všeč. V oblaček nato zapiši, kaj jim je skupno oz. kaj je

tisto, kar te pri teh poklicih najbolj privlači. 
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Razmisli, katera dela ali pogoje dela bi si želel/-a (npr. delo z ljudmi, organiziranje
aktivnosti, delo na terenu, analiza in reševanje problemov …), ko boš v prihodnosti

opravljal/-a določen poklic, česa si želiš manj in kaj ti sploh ni všeč. 
Svoje ugotovitve vpiši v kvadratke. 

Razmisli, katera dela ali pogoje dela bi si želel/-a (npr. delo z ljudmi, organiziranje
aktivnosti, delo na terenu, analiza in reševanje problemov …), ko boš v prihodnosti

opravljal/-a določen poklic, česa si želiš manj in kaj ti sploh ni všeč. 
Svoje ugotovitve vpiši v kvadratke. 
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Razmisli, katere komponente so pomembne za določen poklic – katera znanja, veščine,
sposobnosti in lastnosti mora nekdo imeti, da lahko opravlja določen poklic.   

Katere komponente so pomembne
za to, da na koncu dobimo poklic?

Svoje ugotovitve zapiši v oblaček in
kvadratke in nato poimenuj poklic. 
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Ustvari si poklic! 
Izberi kompetence in delovne naloge ter jih smiselno
sestavi v nov poklic, po katerem je že sedaj ali bo v

prihodnosti povpraševanje na trgu dela. 

22



Ljudje imamo različna mnenja in prepričanja o poklicih in srednjih šolah, o
njihovi vrednosti in o tem, koliko so cenjeni v družbi. Poišči prepričanja oz.
mite o poklicih (npr. delo v proizvodnji je umazano) in poišči informacije, s

katerimi razbiješ mit (npr. danes so proizvodnje avtomatizirane,
robotizirane in bolj so podobne laboratorijem).
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Trg dela si lahko predstavljamo kot tržnico, kjer se izmenjujejo delovne storitve oz. kompetence
(znanje, veščine, lastnosti). Na tej tržnici sodelujejo različni akterji: delodajalci, iskalci zaposlitve

(brezposelni in zaposleni), agencije za zaposlovanje in Zavod RS za zaposlovanje ter karierni centri.

Delodajalci
ponujajo delo

in plačilo. Iskalci zaposlitve iščejo delo in
ponujajo kompetence.

Agencije za zaposlovanje pomagajo
povezati delodajalce in iskalce zaposlitve.

Karierni centri pomagajo mladim
odločati se za karierno pot.  

Trg dela si lahko predstavljamo kot tržnico, kjer se izmenjujejo delovne storitve oz. kompetence
(znanje, veščine, lastnosti). Na tej tržnici sodelujejo različni akterji: delodajalci, iskalci zaposlitve

(brezposelni in zaposleni), agencije za zaposlovanje in Zavod RS za zaposlovanje ter karierni centri.

Delodajalci
ponujajo delo

in plačilo. Iskalci zaposlitve iščejo delo in
ponujajo kompetence.

Agencije za zaposlovanje pomagajo
povezati delodajalce in iskalce zaposlitve.

Karierni centri pomagajo mladim
odločati se za karierno pot.  
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Razišči in zapiši, kdo iz tvojega okolja je predstavnik
delodajalcev, iskalcev zaposlitve (brezposelnih in

zaposlenih), agencij za zaposlovanje in kariernih centrov. 
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Razišči, katere poklice, znanja, veščine in lastnosti delodajalci najbolj iščejo na trgu
dela in katerih poklicev, znanj in veščin je največ v ponudbi na trgu dela ter jih
zapiši spodaj. Razmisli o tem, katera znanja, veščine in lastnosti imaš in kaj bi

želel/-a še pridobiti in razviti, da boš v prihodnosti imel/-a prednost na trgu dela.
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Razišči, kakšen je bil trg dela v preteklosti in kakšen je danes – kaj vse se je spremenilo. Nato izberi  šest kriterijev za primerjavo trga
dela včasih in danes izmed naslednjih (lahko dodaš tudi svoje kriterije): število delodajalcev, ki jih ima oseba istočasno; število

zaposlitev v življenju; trajanje zaposlitve; stabilnost zaposlitve; oddaljenost delovnega mesta; delavnik; plačilo; napredovanje; kaj
delodajalci cenijo; vrsta dela (fizično/umsko); uporabnost in relevantnost znanja; način dela (oddaljeno/na lokaciji delodajalca).
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Obstajajo različne oblike zaposlitve. Razišči tri izbrane oblike zaposlitve:
samozaposlovanje oz. ustanovitev lastnega podjetja, zaposlitev pri

delodajalcu in samostojno delo (»freelancer«) ter sam/-a izberi in opiši eno
izmed različnih oblik zaposlitve. Pridobljene informacije zapiši v spodnja

okenca. Razmisli o tem, katera oblika zaposlitve je tebi najbolj všeč.

28



Zaradi sprememb na področju tehnologije in potreb v družbi se povpraševanje na trgu
dela spreminja. Razišči, kateri poklici so v vzponu – je veliko povpraševanja po njih in

bodo pomembni tudi v prihodnosti, in kateri poklici so v zatonu – ni veliko povpraševanja
po njih in mogoče v prihodnosti ne bodo več obstajali. Svoje ugotovitve zapiši spodaj.
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Zapiši ime srednje šole in smeri, ki te zanima. Poišči več informacij o tej srednji šoli in smeri.
Kaj šola ponuja, kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja, kje lahko vse delaš po dokončanem

izobraževalnem programu, koliko je ta smer usklajena s tvojimi interesi, sposobnostmi in lastnostmi.

Zapiši, kdaj so vpisi, šolski uspeh za vpis, trajanje
izbranega programa, težavnost programa, oddaljenost

šole od tvojega doma …

Koga poznaš, da se izobražuje 
 na tej srednji šoli in ti lahko

poda več informacij?
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Razišči, kateri izobraževalni program srednje šole/študija ti lahko omogoča
pridobiti poklic, ki si ga želiš. Zapiši izbrani poklic in ime izobraževalnega

programa ter poišči informacije o vpisu, učnem uspehu, ki ga moraš imeti za
vpis, o trajanju izobraževalnega programa ter druge pomembne informacije.

ŠOLA ZA POKLIC?ŠOLA ZA POKLIC?ŠOLA ZA POKLIC?
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Obisk podjetja predstavlja priložnost, da izveste,
katere poklice posamezno podjetje potrebuje in kaj
lahko delajo v podjetju. Prav tako si lahko ogledaš
delovne prostore in ugotoviš, katero področje dela
te bolj veseli. 

Po obisku podjetja spodaj zapiši svoje ugotovitve:
ime in lokacija podjetja, s čim se podjetje ukvarja,
katere poklice/profile zaposluje in kaj so njihove
naloge v podjetju, katera delovna mesta so ti bila
všeč in zakaj. 

32



Ikigai je japonski koncept, ki pomeni »razlog za življenje«. Strast do nečesa čutimo takrat, ko
delamo, kaj imamo radi in v čem smo dobri. Takrat čutimo zadovoljstvo. Poklic imamo, ko smo v
nečem dobri in smo zato lahko plačani. Takrat nam je udobno, vendar lahko čutimo praznino.
Vpoklicani smo (zanima nas) takrat, ko delamo nekaj, kar družba potrebuje in smo za to lahko
plačani. Takrat smo zadovoljni s seboj in čutimo vznemirjenje, vendar tudi negotovost. Ko imamo
poslanstvo, delamo to, kar imamo radi in kar družba potrebuje. Čutimo zadovoljstvo, vendar za to
nismo plačani. Ko pa delamo nekaj, kar imamo radi, smo v tem dobri, smo za to plačani in je to v
korist družbe – dosežemo Ikigai. 

 

Razišči, kaj je tisto, kar rad/-a počneš, v čem si dober/-bra,
kaj svet potrebuje in za kaj si lahko plačan/-a. 

Potem poišči področje, kjer lahko dosežeš Ikigai!
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Kaj lahko še izboljšam?Kaj lahko še izboljšam?Kaj lahko še izboljšam?
Spodaj so navedene trditve, ki se nanašajo na izbiro šole in karierne poti.

Označi trditve, ki zate držijo.  

Tista področja/trditve, ki jih nisi označil/-a predstavljajo področja, kjer bi lahko bil/-a bolj aktiven/-vna.
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»Tisto, na kar si osredotočen, bo raslo.« (Roy T. Bennett)
Zapiši, na kaj boš ti usmerjal/-a svojo pozornost, trud in energijo.
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»Visionboard« je način, ki ti pomaga pretvoriti tvoje sanje in vizijo prihodnosti v dejanja z
navdihujočimi besedami in slikami, ki jih lahko tukaj napišeš, narišeš ali nalepiš. Pri tem se je

pomembno osredotočiti na to, kako se želiš počutiti, ne le na stvari, ki jih želiš. »Visionboard« postavi
na vidno mesto, da si ga lahko ogledaš vsak dan in s tem ohranjaš motivacijo za uresničitev vizije. 

Koraki: 1. Določi svoje cilje | 2. Poišči svoj navdih | 3. Preslikaj svojo vizijo | 4. Oživi svojo vizijo
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Cilji so pomembni, saj kažejo smer, so
spodbuda za doseganje tebi

pomembnih stvari v življenju. Če imaš
jasen cilj in pot do cilja, potem lahko

uresničiš vse, kar si zastaviš. 
 

Razmisli, kateri so tvoji cilji v letošnjem
letu, kaj si želiš doseči. 

Posamezni cilj zapiši v kvadrat.
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Cilji so pomembni, saj kažejo smer, so
spodbuda za doseganje tebi pomembnih
stvari v življenju. Če imaš jasen cilj in pot
do cilja, potem lahko uresničiš vse, kar si

zastaviš. 
 

Razmisli, kateri so tvoji cilji v 
6-mesečnem obdobju, kaj si želiš doseči. 

Posamezni cilj zapiši v kvadrat.

6-mesečno obdobje: 
od ________________  
do  ________________  
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Cilji so pomembni, saj kažejo smer, so
spodbuda za doseganje tebi pomembnih
stvari v življenju. Če imaš jasen cilj in pot
do cilja, potem lahko uresničiš vse, kar si

zastaviš. 
 

Razmisli, kateri so tvoji cilji v 
3-mesečnem obdobju, kaj si želiš doseči. 

Posamezni cilj zapiši v kvadrat.

3-mesečno obdobje: 
od ________________  
do  ________________  
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Cilji so pomembni, saj kažejo smer,
so spodbuda za doseganje tebi

pomembnih stvari v življenju. Če
imaš jasen cilj in pot do cilja, potem
lahko uresničiš vse, kar si zastaviš. 

 
Razmisli, kateri so tvoji cilji v tem

mesecu, kaj si želiš doseči.
Posamezni cilj zapiši v kvadrat.
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Cilji so pomembni, saj kažejo smer,
so spodbuda za doseganje tebi

pomembnih stvari v življenju. Če
imaš jasen cilj in pot do cilja, potem
lahko uresničiš vse, kar si zastaviš. 

 
Razmisli, kateri so tvoji cilji v tem

tednu, kaj si želiš doseči. 
Posamezni cilj zapiši v kvadrat.
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Če imaš plan za doseganje cilja, ga boš lažje dosegel/-a. 
Razmisli, katere korake boš naredil/-a za doseganje cilja in jih zapiši. 

Pri zastavljanju cilja je
pomembno, da si
zastavimo časovni

okvir. Določi in zapiši,
kdaj bo cilj dosežen. 

Razmisli, kdo ti lahko
pomaga pri doseganju

cilja in zapiši ime te
osebe. 

Odkljukaj, ko je
cilj dosežen.
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Na poti do cilja je pomembno proslaviti posamezne 
 dosežke. Zato spodaj zapiši in odkljukaj korake, ki si jih že
naredil/-a in se pohvali za vložen trud in dosežen uspeh.
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Razmisli, kaj si do sedaj že dosegel/-a, kaj ti je že uspelo. To je
lahko nekaj majhnega ali zelo velikega, vsak dosežek šteje.

Spodaj jih zapiši in spremljaj svoje dosežke. 
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Razmisli, v čem si se že preizkusil/-a (dodatne obšolske
dejavnosti, krožki, hobiji, športne aktivnosti ipd.) in kaj bi si

še želel/-a preizkusiti ter spodaj zapiši svoje ugotovitve. 
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Tukaj si lahko beležiš svoje dodatne aktivnosti (obšolske dejavnosti,
krožki, hobiji, športne aktivnosti ipd.). Tako boš lažje dobil/-a vpogled v

svoje interese in področja, kjer si se do sedaj že preizkusil/-a. 
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Spodaj zapiši aktivnost, v kateri si se preizkusil/-a. Zapiši datum, v čem si se
preizkusil/-a, kaj ti je bilo všeč pri tem in kaj ti ni bilo všeč ter to tudi oceni.
Nato zapiši, kako in kje lahko to, kar si se naučil/-a, uporabiš v prihodnje. 

Spodaj zapiši aktivnost, v kateri si se preizkusil/-a. Zapiši datum, v čem si se
preizkusil/-a, kaj ti je bilo všeč pri tem in kaj ti ni bilo všeč ter to tudi oceni.
Nato zapiši, kako in kje lahko to, kar si se naučil/-a, uporabiš v prihodnje. 
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Pri odločanju za srednjo šolo se soočaš z izzivi, premaguješ ovire,
imaš podpornike, ki navijajo zate. Razmisli, kateri so pomembni
koraki do cilja, kaj vse moraš vedeti in narediti, da ga dosežeš in

kaj ti daje pogum. Ustvari svoj zemljevid poti!
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Izberi šolske predmete, ki so pomembni za izbrano srednjo šolo ali poklic. Nato oceni, kako uspešen/-šna si pri tem
predmetu in kako ti je vsebina predmeta všeč? Oceno od 1 do 4 podaš tako, da od spodaj navzgor pobarvaš toliko
celic v termometru, kolikor znaša tvoja ocena. Ocena 1 (ena pobarvana celica) pomeni, da ti pri predmetu ne gre

najbolje, ti ni všeč, ocena 4 (štiri pobarvane celice) pomeni, da ti gre pri predmetu zelo dobro in ti je zelo všeč.
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Izberi dva srednješolska programa in ju primerjaj glede na različne kriterije, kot so:
kakovost izobraževalnega programa, pogoji za vpis, težavnost, možnost nadaljevanja

šolanja oz. opravljanja različnih del po dokončanem izobraževanju, trajanje programa in
koliko je smer usklajena s tvojimi interesi (oceni, kako te zanima posamezna smer od
1–10, pri čemer 10 predstavlja najvišje zanimanje za posamezno izobraževalno smer).
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Izberi srednješolske programe in jih primerjaj glede na 3 kriterije; všečnost – v kakšni meri ti je srednješolski
program všeč in skladen s tvojimi interesi; težavnost srednješolskega programa – v kakšni meri je program skladen
s tvojimi kompetencami;  povpraševanje na trgu dela po poklicu, ki ga lahko pridobiš s srednješolskim programom
(če razmišljaš o nadaljevanju šolanja na študijskem programu po končani srednji šoli, potem oceni povpraševanje

po poklicu, ki ga boš pridobil/-a po končanem študiju). Za oceno uporabi simbole iz legende kriterijev.
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Pred tabo je veliko možnih poti. Izberi si dve poti (srednji šoli) in si predstavljaj, da se odpirata
kot vrata v nov svet. Nad vrata zapiši, kam peljejo (na primer: šolo ali poklic, ki si ga želiš). Pod

vrata pa napiši, kaj vse potrebuješ (npr. kakšen šolski uspeh potrebuješ, katere šolske
predmete, katera znanja in veščine …), da se ta vrata sploh odprejo in lahko stopiš na pot, na

katero želiš. 

Kaj se bo zgodilo, če izberem ta vrata in ne drugih? 
Kaj se ne bo zgodilo, če izberem ta vrata? 
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Pri odločanju se je dobro zavedati, kaj nam pravi razum in kaj srce. Namreč, če sta ti dve strani
v nasprotju, verjetno ne bomo zadovoljni s svojo odločitvijo. Razmisli, kaj ti o šolskem

programu ali poklicu pravi tvoj razum in kaj tvoje srce, in to zapiši spodaj. Ali sta te dve strani
usklajeni? Če nista, se vprašaj, kaj bi lahko še raziskal/-a, da bo odločitev lažja. 
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Karierna pot se začne že v osnovni šoli in si jo ustvarjaš sam/-a.
Po končanem izobraževanju se običajno zaposliš – lahko je to
po osnovni šoli, srednji šoli ali študiju. Danes so karierne poti

dinamične in na različne načine lahko prideš do poklica in
zaposlitve (pri delodajalcu ali v svojem podjetju). 

Nariši svojo karierno pot!

Razmisli, kateri poklic in
področje ti je najbolj všeč,

kateri izobraževalni
program te bo pripeljal do
tvojega sanjskega poklica

in si zariši svojo pot do
prve zaposlitve. 
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Zdaj, ko se že bolje poznaš, veš, katere so tvoje kompetence, močna in šibka področja ter
veš, kaj si želiš na kariernem področju (poklic, šolski program …), imaš oblikovano vizijo za

prihodnost in načrt, kako jo uresničiti – je čas za predstavitveni »pitch« (tri minutna
predstavitev, ki oriše tvojo karierno pot). Zapiši svoj »pitch« in svojo vizijo karierne poti

predstavi drugim.
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Spodaj napiši, kaj si se do sedaj naučil/-a iz svojih izkušenj, uspehov
in neuspehov ter s preizkušanjem in raziskovanjem okolja. 
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