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U V O D  
 
Ta priročnik je namenjen vsem, ki si želijo izvajati Karierni zaganjalnik ali

kakršenkoli drug program, ki nudi mladim podporo na njihovi karierni poti. V

priročniku boste izvedeli več o Kariernem zaganjalniku in projektu Marš na(d) trg

dela, v sklopu katerega smo zasnovali in izvajali prve Karierne zaganjalnike.

Priročnik vsebuje tudi opredelitev vsebinskih sklopov znotraj Kariernega

zaganjalnika; karierna orientacija, asertivnost in aktivno državljanstvo. V vsakem

sklopu so zapisani tudi načrti aktivnosti, ki smo jih izvajali v Kariernem

zaganjalniku. Ker se zavedamo, da ima vsako okolje in posamezne udeleženke

svoje specifične lastnosti in potrebe, predlagamo, da aktivnosti prilagodite tako,

da bodo ustrezale vašim udeleženkam.  

 

V priročniku uporabljamo tako žensko kot moško obliko kot s spolom

nezaznamovano obliko. 
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M A R Š  N A ( D )  T R G  D E L A  K O T  O R O D J E  Z A
P O T  M L A D I H  D O  Z A P O S L I T V E   
 
Projekt Marš na(d) trg dela sem kot zunanja ocenjevalka spremljala skozi celotno

obdobje poteka projekta. Vsekakor je bila zelo zanimiva pot. Polna odličnih

rezultatov, pa tudi ugotovitev o tem, kaj potrebuje svoje prilagoditve, ker

enostavno ne deluje. Projekti, ki so bili podprti s strani Evropskega socialnega

sklada in podpirali mladinske organizacije in organizacije za mlade pri

spodbujanju zaposlovanja mladih, so nastopili v času, ko je bila brezposelnost

mladih res problem. Številke kažejo, da je bila maja 2014 stopnja brezposelnosti

v starosti 15-29 let kar 30,5 %, potem pa je postopno padala, v času, ko so bili

projekti sprejeti, je bila brezposelnost 21,8%, danes pa je 13,1% (ZRSZ ). Jasno je,

da so bili projekti nujno potrebni, da se trend brezposelnosti s pomočjo

opolnomočenja z različnih vidikov in dviga kompetenc mladih obrnejo na bolje.

Skupaj s poteki projektov se je drastično izboljševala tudi situacija na trgu dela in

privedla do ustreznega števila zaposlitev, ki so bila na začetku predvidena kot

kazalniki projekta.  

 

Skozi potek projekta Marš na(d) trg dela sem spremljala ekipo strokovnih

sodelavcev in izvajalk, ki je pripravljala usposabljanja, spremljala sem mlade, ki

so v kariernih zaganjalnikih pridobivali zagon in prebirala evalvacije, ki so se

izvajale tekom celotnega projekta. Karierni zaganjalniki so prinesli precej

svežega vetra v jadra predvsem tistim mladim, ki so dolgotrajno brezposelni in

rabijo pri svoji aktivaciji in vpetosti bližje trgu dela več podpore in osebnega

pristopa.  

 

Skozi fokusne skupine je bilo večkrat izraženo, da je velika prednost tovrstnega

pristopa prav osebni stik, dlje trajajoč proces z veliko osebne podpore ter

medvrstniška pomoč, ki je ključna v tistih trenutkih, ko ti resnično ne gre. Zato je

v tovrstnih projektih ključno razumevanje ciljnih skupin projektov, saj ravno iz

specifike le teh hitro ugotovimo, zakaj so tovrstni projekti še kako potrebni ves

čas, ne samo v času krize, ko mladi še težje pridejo do svoje prve zaposlitve.  

 

Projekt Marš na(d) trg dela sem kot zunanja ocenjevalka spremljala skozi celotno

obdobje poteka projekta. Vsekakor je bila zelo zanimiva pot. Polna odličnih

rezultatov, pa tudi ugotovitev o tem, kaj potrebuje svoje prilagoditve, ker

enostavno ne deluje. Projekti, ki so bili podprti s strani Evropskega socialnega  
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sklada in podpirali mladinske organizacije in organizacije za mlade pri

spodbujanju zaposlovanja mladih, so nastopili v času, ko je bila brezposelnost

mladih res problem. Številke kažejo, da je bila maja 2014 stopnja brezposelnosti

v starosti 15-29 let kar 30,5 %, potem pa je postopno padala, v času, ko so bili

projekti sprejeti, je bila brezposelnost 21,8%, danes pa je 13,1% (ZRSZ ). Jasno je,

da so bili projekti nujno potrebni, da se trend brezposelnosti s pomočjo

opolnomočenja z različnih vidikov in dviga kompetenc mladih obrnejo na bolje.

Skupaj s poteki projektov se je drastično izboljševala tudi situacija na trgu dela in

privedla do ustreznega števila zaposlitev, ki so bila na začetku predvidena kot

kazalniki projekta.  

 

Skozi potek projekta Marš na(d) trg dela sem spremljala ekipo strokovnih

sodelavcev in izvajalk, ki je pripravljala usposabljanja, spremljala sem mlade, ki

so v kariernih zaganjalnikih pridobivali zagon in prebirala evalvacije, ki so se

izvajale tekom celotnega projekta. Karierni zaganjalniki so prinesli precej

svežega vetra v jadra predvsem tistim mladim, ki so dolgotrajno brezposelni in

rabijo pri svoji aktivaciji in vpetosti bližje trgu dela več podpore in osebnega

pristopa.  

 

Skozi fokusne skupine je bilo večkrat izraženo, da je velika prednost tovrstnega

pristopa prav osebni stik, dlje trajajoč proces z veliko osebne podpore ter

medvrstniška pomoč, ki je ključna v tistih trenutkih, ko ti resnično ne gre. Zato je

v tovrstnih projektih ključno razumevanje ciljnih skupin projektov, saj ravno iz

specifike le teh hitro ugotovimo, zakaj so tovrstni projekti še kako potrebni ves

čas, ne samo v času krize, ko mladi še težje pridejo do svoje prve zaposlitve.  

 

Mladi, ki se vključujejo v tovrstne projekte se delijo na 2 skupini, v osnovi

motivirani mladi, ki jim praktično manjka samo še zadnji zalet, da jim uspe, ter

mladi, ki so dolgotrajno brezposelni in rabijo neprimerno več časa, da lahko

pridejo do točke, kjer so pripravljeni za trg dela. S prvo skupino ni težav, saj so

motivirani in prepričani, da jim uspe, druga rabi bistveno več podpore, časa in

pripravljenosti mladinskih delavcev.   

 

Mladinski sektor ima to prednost, da v osnovi lahko namenja več časa in

človeških virov (v kolikor je to skozi projekte kot je Marš na(d) trg dela

omogočeno), da se lahko posameznikom posveti bolj individualno in s tem

doseže tudi veliko boljše rezultate. Mladi, ki so bili vključeni v karierne  
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zaganjalnike, so večkrat poudarili pomen osebne pomoči in podpore, ki so jo bili

deležni s strani izvajalk, pomen prilagajanja urnika, ter predvsem tega, da so

prvič po sistemu formalnega izobraževanja, v katerem so vsaj 12 ali več let

odraščali, dobili to, da so slišani in razumljeni. Da se jim nekdo dejansko posveti

na način, ki ga najbolj potrebujejo, da v prvi vrsti analizirajo svoje potenciale in

želje, kaj bi v življenju zares radi počeli, potem jih čez proces opolnomočenja

pripeljejo do tega, da zgradijo svojo (boljšo) sampodobo in gradijo na njihovih

šibkih točkah. Tako skozi na videz preproste aktivnosti, kot so delavnice na temo

javnega nastopanja, analiza svoje osebnosti in spoznavanja razlilčnih aspektov, ki

jih je nujno potrebno spoznati pred nastopom na trg dela, odkrivajo svoje

potenciale in s tem večajo tudi svojo zaposljivost, ter si olajšajo vstop na trg dela.  

 

Pomemben vidik projekta je tudi ključni dogodek Kariernega zaganjalnika –

zaposlišče, kjer mladi dobijo prepotrebno povratno informacijo tudi iz strani

zaposlovalcev. Mladi so večkrat izpostavili, da jim je prav Zaposlišče dalo zagon,

ki so ga potrebovali, saj če nekdo, katerega služba je zaposlovanje verjame v

njihov nastop in njihove kompetence, očitno res nekaj delajo prav. Ta povratna

informacija se jim je v spomin vtisnila kot ena izmed svetlejših točk sodelovanja v

projektu, poleg izredne osebne podpore izvajalk, ki jim je bila ključna, da so na

koncu tudi prišli do zaposlitve. 

 

V sklopu projekta je nastalo več izjemno inovativnih orodij kot je naprimer Koza

dajona (zakonodaja), ki mladim na videz dolgočasno zakonodajo predstavi na

inovativen način, mladi pa s tem pridobijo potrebne informacije o tem, na kaj vse

morajo biti pozorni v času, ko iščejo zaposlitev, kaj vse v Sloveniji omejuje

zakonodaja in kakšna mora biti pogodba o zaposlitvi. Spoznavajo tudi različne

oblike zaposlitve, kar jim zelo olajša podpis različnih vrst pogodb, ki jih bodoči

delodajalci sklepajo z njimi.  

 

Zaposlišče je prav tako izjemno inovativno orodje, kjer pravzaprav obrnjene vloge

prinesejo novo svežino. To, da na zaposlišče dejansko pridejo delodajalci in ne

mladi k delodajalcem, mladim pomeni korak, ki je izven okvirov vsakodnevnega

dojemanja zaposlovanja. Razgovori pri delodajalcih jim predstavljajo določeno

stopnjo treme, ki je sicer zdrava, a mlade z nizko samopodobo paralizira do

mere, ko se ne morejo predstaviti, kot se lahko, če so te vloge obrnjene. Zato je

Zaposlišče s svežino prineslo kar nekaj pozitivnih učinkov na mlade, ki so ga

vedno ocenjevali kot izjemno pozitivno izkušnjo,  
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zanimivo je tudi dejstvo, da so tudi delodajalci videli Zaposlišče kot svežo idejo in

so se ga vedno tudi radi udeleževali, saj so bodoče kadre spoznavali na drugačen,

prijetnejši način ter tako dobili nov uvid v mladinski sektor, hkrati pa tudi mlade,

ki so njihovi potencialni bodoči zaposleni.   

 

Srce in duša projekta Marš na(d) trg dela so poleg izjemnih strokovnih

sodelavcev izvajalke Kariernega zaganjalnika, ki so ves čas z vztrajnim delom in

stalnim prilagajanjem svojega programa mladim, ki so bili vključeni v projekt,

nudile izjemno podporo, bile vedno na voljo, ko so mladi to potrebovali. Opravile

nešteto klicev, poslanih elektronskih sporočil, da so tisti, ki so na trenutke

izgubljali motivacijo prišli nazaj in dokončali, kar so začeli. Mladi so v fokusnih

skupinah in evalvacijah vedno znova izpostavljali, da jim brez njih ne bi uspelo.

Zato gre veliko zaslug za uspešno izvedbo projekta prav njim. 

 

Spet se je v sklopu projekta prikazala pomembnost individualnega pristopa in

vzpodbujanja potenciala, ki ga mladi imajo, a v sklopu formalnega izobraževanja

ni nikoli zares spodbujen in nadgrajen. Formalno izobraževanje namreč še vedno

vse mlade razporeja v specifične skupine in jih s tem omejuje v izražanju

njihovega individuuma. Mladinski sektor pa ima prav to svobodo in kompetence,

da mladim predstavi njihove potenciale in jih spodbuja na način, da jih kot prvo

lahko izrazijo in potem tudi uporabijo pri nadaljevanju svoje kariere in vstopu na

trg dela. 

 

Marš na(d) trg dela je na več nivojih prikazal izjemno inovativnost, hkrati pa so

evalvacije pokazale, da mladi rabijo točno tisto, kar je poslanstvo Zavoda Bob,

individualni pristop k mladim, ki zaradi svoje situacije in pozicije v družbi rabijo

ekstenzivno podporo pri svojem vstopu na trg dela. Nekoga, ki v njih verjame, jih

spodbuja in motivira takrat, ko ne gre. In prav to je tisti ključ, ki ga mladi najbolj

potrebujejo in cenijo, zato je ključno, da se tovrstni projekti podpirajo tudi v

prihodnje. 

 

 

Maja Drobne  

1 0  



š t .  

MARŠ 

NA(D) TRG DELA



Marš na(d) trg dela je projekt, ki nudi podporo posamezniku in ustvarja

platformo pozitivnih potrditev in kariernega opolnomočenja za suveren vstop

mladih na trg dela. Z individualizirano podporo, prilagojeno potrebam in

interesom udeležencev ter lokalnim specifikam, inovativno pristopa k

zaposlovanju mladih in krepi njihovo aktivno državljanstvo. Aktivno

državljanstvo mladi uporabijo kot orodje za krepitev suverenosti na trgu dela

in za soodločanje pri kariernih procesih. Projekt demitizira javno mnenje, ki

mlade zaznava kot oviro in jim nudi priložnost, da sijejo kot nosilci družbene

rasti in razvoja. 

 

Namen projekta je karierno opolnomočenje udeležencev, višanje njihovih

zaposlitvenih potencialov in zaposlenosti, večanje raznolikosti pristopov k

zaposlovanju mladih tudi preko mladinskega dela in usvajanje orodij za nove

načine vstopa na trg dela.                                                                            

 

Prednost izvajanja prav tega načina podpore posamezniku je v njegovi

inovativnosti, saj prepleta delo s posameznikom, področje kariernega usmerjanja

in udejstvovanja ter spodbuja aktivno državljanstvo za prodornejši vstop na trg

dela, v personaliziranosti, saj je delo usmerjeno na udeleženca in na ne

institucijo, v kateri se izvaja, ali vsebino, ki jo ta ponuja, ter v lokalni specifičnosti,

saj je prilagojeno okolju in ciljnim populacijam znotraj kraja, kjer se izvaja.  

 

Ciljna skupina so mladi med 15. in 29. letom, ki so študenti_ke zadnjih letnikov ali

absolventi_ke dodiplomskega in podiplomskega študija, ki zaključujejo

programe srednješolskega izobraževanja, so brezposelni, imajo status iskalca

zaposlitve, ali so fiktivno vpisani v šolske programe zaradi možnosti dela prek

študentskega servisa ter osipniki. Skupno jim je, da si  želijo zaposlitve ter niso v

delovnem razmerju. Pri prodoru na trg dela so mladi med 15. in 29. letom v

deprivilegiranem položaju zaradi pomanjkanja relevantnih delovnih izkušenj in

so s tem manj konkurenčni pri lovu na delovna mesta. Posledično sprejemajo

delovna mesta, ki so stopnji izobrazbe in njihovim kompetencam manj primerna

ali neprimerna, prekerna in negotova delovna mesta. Mladi študenti_ke in

diplomanti_ke družboslovnih in humanističnih smeri so še toliko bolj ranljivi, saj

zaradi večje fleksibilnosti trga dela in hkrati zaradi reform politik zaposlovanja, še

posebej v javnem sektorju, ni veliko delovnih mest mest, vsekakor pa ne trajnih

in z možnostjo napredovanja. 
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KARIERNI
ZAGANJALNIK 



Karierni zaganjalnik je sestavljen iz treninga, Zaposlišča in individualne

podpore. Treningi udeleženke opolnomočijo na področju asertivnosti, karierne

orientacije in aktivnega državljanstva. 

 

Znotraj vsebinskega sklopa trening asertivnosti udeleženke ozavestijo svoje

močne in šibke točke, delajo na krepitvi šibkih področij ter se naučijo svoje

močne točke uporabiti pri zaposlovanju, krepijo karierno samopodobo in se učijo

bolj samozavestno vstopati na trg dela. Tako se skozi izpopolnjevanje veščin

poslovne komunikacije opremijo za suveren javni nastop in stik z

zaposlovalkami. Usvojijo tudi tehnike prepoznavanja in obvladovanja stresa  za

večjo učinkovitost in ustvarjalnost pri vstopanju na trg dela. Skozi vsebine sklopa

karierna orientacija udeleženke spoznajo možne poklice in oblike dela z

namenom osvetlitve različnih možnosti zaposlovanja. Glede na izbrano, njim

ustrezno obliko dela razvijajo kompetence za ustvarjanje lastne kariere.

Opremijo se za učinkovito iskanje informacij o prostih delovnih mestih, ukrepih

na trgu dela, javnih razpisih in s tem dosegajo večjo učinkovitost in boljši

izkoristek časa pri iskanju zaposlitvenih možnosti. Vsebinski sklop aktivno

državljanstvo udeleženke seznani s pravicami in dolžnostmi na področju delovne

zakonodaje za zvišanje aktivnosti pri oblikovanju lastne karierne poti. Spoznajo

se z orodji za aktivno participacijo v družbi in za soodločanje o zaposlovanju

mladih. Na podlagi predstavljenih orodij udeleženke oblikujejo akcijo za

družbeni doprinos (podpis peticije, organizacija okrogle mize, izdelava videa,

izdelava brošure ali druge tiskovine, objava komentarja na spletnem omrežju).

Aktivnosti sklopov se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, s čimer udeleženke

ozavestijo pomen različnih vsebin in nivojev delovanja (mikro, mezo in makro) za

uspešen vstop na trg dela. Vse teme in aktivnosti so aplicirane na temo

zaposlovanja in temeljijo na osebnih interesih, saj s tem zagotovimo naslavljanje

individualnih potreb posameznice. 

 

Udeleženke v okviru Kariernega zaganjalnika praktično preverijo usvojene

kompetence in sicer na Zaposlišču (sejmu iskalcev zaposlitve). Tam se

predstavijo potencialnim zaposlovalkam na svojstven način in od njih dobijo

konkretno povratno informacijo. Ta je ključnega pomena za udeleženke, saj

večinoma ne dobijo te možnosti oz. je povratna informacija največkrat zgolj

pisna zavrnitev prijave na delovno mesto. Smoter Zaposlišča je v uravnoteženju

moči med zaposlovalkami in iskalkami zaposlitve. Omogoča, da se zaposlovalke

»iz prve roke« seznanijo z udeleženkami ter jih celostno doživijo kot mlade, ki  
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nosijo potencial razvoja. Preobrat je dosežen, ko v središču ni več delovno mesto,

ampak dodana vrednost, ki jo mlada oseba doprinese podjetju ali organizaciji. S

tem se vzpostavi konstruktivno okolje z manj formaliziranimi načini dialoškega

iskanja možnosti soustvarjanja trga dela, katerega deficit je v lokalnih okoljih

izven Osrednjeslovenske statistične regije še toliko večji. 

 

ZAPOSLIŠČE je inovativen pristop, ki udeleženkam omogoča neposreden stik z

relevantnimi zaposlovalkami in njihove povratne informacije. Ustvarja

platformo za izmenjavo stikov, informacij in kritik, ki producira prostor za

refleksijo realnih in celostnih povratnih informacij. Te omogočajo rast in razvoj

posameznice na področju zaposlovanja. Namenjen je aktivnemu pristopu v

procesu zaposlovanja in odpravlja pasivizacijo iskalk zaposlitve, ki so v

obstoječih strukturah potisnjene v podrejeni položaj v odnosu z

zaposlovalkami. Iskalka zaposlitve ne odgovarja več pogojem ponudnice dela

po naprej zastavljenih formah, ki jih narekuje slednja. To obrne pozicijo moči in

pripomore k večji enakopravnosti v odnosu iskalka zaposlitve – ponudnica

dela. 

 

Individualna podpora je oblika kontinuirane podpore udeleženki po

zaključenem treningu in udeležbi na Zaposlišču z namenom mehkega in s tem

učinkovitejšega prehoda v samostojnost na trgu dela. Udeleženke imajo tedenski

stik z izvajalkami in podporo pri prvih korakih zaposlitve. Skozi individualno

podporo skupaj s strokovno sodelavko razčlenijo še od prej ostale in na novo

prisotne potrebe, preverijo osebne strategije soočanja s situacijo in poiščejo

primerne ukrepe reševanja. V individualni podpori kot metodo uporabljamo v

rešitev usmerjen pogovor. 
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Metode za dvig kompetentnosti so osnovane na teoriji Kolbovega kroga

izkustvenega učenja – učenje je neprestan ciklični proces, v katerem

udeleženci delajo, preizkušajo, opazujejo in konceptualizirajo. V procesu

aktivno participirajo in se posledično stalno učijo.  

 

 

Uvodne skupinske aktivnosti Kariernega zaganjalnika zajemajo metode za

medsebojno spoznavanje udeležencev, vzpostavitev zaupanja, uglaševanje ter

gradnjo povezane skupine. 

 

Nato znotraj vsebinskih sklopov udeleženci najprej samostojno rešujejo teste in

vprašalnike za analizo stanja, interesov in virov ter so vključeni v individualne

pogovore in kovčing intervjuje z izvajalci. Na podlagi teh izsledkov in spoznanj se

formira več manjših interesnih skupin, nadaljna obravnava vsebin pa je s tem

maksimalno prilagojena potrebam udeležencev. Predpogoj za učenje in s tem

osvajanje novih vzorcev vedenja je reflektiranje izkustva. Predajanje vsebin

udeležencem sloni na izkustvenih in refleksivnih metodah – igra vlog, simulacija,

študija primera, demonstracija; metode gledališča zatiranih; tematska debata in

diskusija; parafraziranje, zrcaljenje, razjasnjevalna vprašanja kot metode in

tehnike za poglobljeno refleksijo; vprašalniki in samoocenjevalne lestvice … 

 

Proces dela zaradi učinkov vrstniškega učenja in skupinske dinamike temelji na

skupinskih oblikah dela. Posamezne aktivnosti, upoštevajoč doprinos

mehanizma medsebojne podpore, potekajo v paru (dva udeleženca in izvajalec),

individualno delo poteka pri aktivnostih zaupnejše narave, večinoma ko

udeleženci že aktivno participirajo na trgu dela. 

M E T O D E  D E L A  I N  P R O C E S  
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S H E M A  

P O T E K A  

A K T I V N O S T I  
 



Spodaj je prazen obrazec, ki služi kot mikro načrt aktivnosti za posamezno

srečanje. Med posameznimi aktivnostmi so odmori glede na potrebe udeleženk. 
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

UVOD V DAN 

trajanje

Sprostitev pred začetkom dneva, povezovanje skupine,

vpeljevanje v delo.

30 min 

• Pozdrav 

• Ledolomilec  15min 

• Potek dneva  15min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:

Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

AKTIVNOST 1 

trajanje

Sprostitev pred začetkom dneva, povezovanje skupine,

vpeljevanje v delo.

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

AKTIVNOST 2 

trajanje 30 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:

Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

POVRATNE INFORMACIJE IN "ČEKAUT"

trajanje

Udeleženci reflektirajo aktivnosti dneva (zase). 

Od udeležencev pridobimo povratne informacije glede

vsebin in procesa izvajanja, preverimo če je ostalo

kakšno vprašanje odprto. 

Razdeliti morebitno domače delo, udeležence

seznaniti z vsebinami naslednje enote. 

Ustvariti sproščeno skupinsko vzdušje pred

zaključkom enote. 

• Povratne informacije  10 min 

• Nadaljnje delo   10 min 

• Igra   15 min 

35  min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:



KARIERNA ORIENTACIJA so dejavnosti, ki posameznicam nudijo podporo pri

sprejemanju odločitev o njihovem izobraževanju, usposabljanju, zaposlitvi in

načrtovanju, vodenju in upravljanju kariere. Preko procesa karierne orientacije

udeleženke ozavestijo svoje sposobnosti, kompetence in interese, ki

predstavljajo temelj za sprejemanje odločitev. Dejavnosti karierne orientacije

vključujejo dajanje informacij in nasvetov, svetovanje, ocenjevanje kompetenc,

mentorstvo, zagovorništvo ter učenje kariernega odločanja in veščin vodenja

kariere (ELGPN, 2012; v Lovšin 2017). 

 

V Kariernem zaganjalniku udeleženke spoznajo različne poklice in oblikujejo

lastne predstave o delu in poklicih ter ozavestijo svoja znanja, vrednote,

spretnosti in odnose na poklicnem področju. Spoznajo različne načine zaposlitve

in delovnopravno zakonodajo. Odkrivajo področja dela, ki jim ustrezajo, in

relevantne zaposlovalce. 

 

Sklopi karierne orientacije, ki jo naslavljamo v Kariernem Zaganjalniku: 

- Poklici, formalna izobrazba in delovna mesta; 

- Trg dela, trg karier; 

- Načrtovanje, vodenje, upravljanje kariere; 

- Relevantne zaposlovalke; 

- Prijava na delovno mesto. 

 

KARIERNA 

ORIENTACIJA 

 



N A Č R T I  
A K T I V N O S T I  

 



Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

KO SEM BIL MAJHEN SEM SI ŽELEL BITI … SEDAJ PA SEM …

trajanje

Udeleženci spoznavajo različne poklice. 

Udeleženci si oblikujejo predstave o delu in poklicih. 

1) Stavki: 

- Ko sem bil majhen sem si želel biti _____. 

- Ko sem bil majhen sem si želel biti _____, sedaj pa

sem _____. 

- Ko sem bil majhen sem si želel biti _____, sedaj pa

sem _____ in s tem sem _____(čustvo, občutje). 

 

2) Navodilo v treh delih  

(2 minuti, 2 minuti, 2 minuti; 5 minut za preverjanje

pozornosti): 

a) Kot otroci smo skoraj zagotovo vsi sanjali o tem, kaj

bomo, ko bomo veliki. Po sobi se bomo sprehajali in se

rokovali ter se drugim predstavljali z imenom in si

povedali, kaj smo želeli biti po poklicu ali katero delo

smo želeli opravljati kot otroci. Na primer: »Sem

Maruša in ko sem bila majhna sem želela biti

veterinarka.« 

 

b) Vsake sanje slej ko prej sreča resničnost. Sedaj

bomo povezali tudi naše otroške sanje iz preteklosti z

realnostjo, ki jo sedaj živimo. Po sobi se bomo

sprehajali in se rokovali ter se drugim predstavljali z

imenom in si povedali, kaj smo želeli biti po poklicu ali

katero delo smo želeli opravljati kot otroci ter kaj

počnemo/delamo/smo sedaj. Na primer: »Sem Maruša

in ko sem bila majhna sem želela biti veterinarka,

sedaj pa sem socialna pedagoginja in mladinska

delavka.« 

30 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 
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c) Vsako realnost spremljajo čustva. Realnost, ki jo

sedaj živimo, bomo povezali z nekim čustvom ali

občutenjem. Po sobi se bomo sprehajali in se rokovali

ter se drugim predstavljali z imenom in si povedali, kaj

smo želeli biti po poklicu ali katero delo smo želeli

opravljati kot otroci ter kaj počnemo/delamo/smo

sedaj in kako se (zaradi tega) počutimo. Na primer:

»Sem Maruša in ko sem bila majhna sem želela biti

veterinarka, sedaj pa sem socialna pedagoginja in

mladinska delavka in zaradi tega se počutim vsak dan

bolj super! 

 

e) Poljubno – Postavimo se v krog in preverimo, kdo

zna za koga drugega povedati, kaj je želel biti kot

otrok, kaj je sedaj in kako se počuti. Preverimo lahko

tudi, koliko jih je npr. želelo biti veterinarjev, gasilcev

ipd. (če se katera od želja, realnosti ali občutij

ponavlja). 

Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

ČE BI BIL (POKLIC) BI BIL PONOSEN NA …

trajanje 10-15 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:

Udeleženci spoznavajo različne poklice. 

Udeleženci si oblikujejo predstave o delu in poklicih. 

Iz kupčka kart izžrebaj poklicno kartico. Razmisli, na

kaj bi bila ponosna, če bi ga opravljala, kaj bi ti res

dobro šlo in nam to povej.

poklicne kartice (avtor: Tadej Pugelj).
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

MOJ SPLOŠNI SMISEL – MOJE ŽIVLJENJSKO POSLANSTVO

trajanje

Udeležencisi oblikujejo predstave o delu in poklicih. 

 

barvice, flomastri, voščenke, list papirja A4 za vsakega

udeleženca 

 

1) Risanje 

Na list papirja nariši svoj smisel, svoje življenjsko

poslanstvo – to kar te res veseli in v čemer se res najdeš.

Ni cilj, kako lepo je narisano, pač pa da je narisano z

razmislekom in da je res tvoje. 

 

2) Zapis 2 minuti 

Sedaj v enem stavku (ali besedni zvezi) zapiši, kaj si

narisal_a.ž 

 

3) Razstava izdelkov in pogovor o procesu (debriefing). 

- Kaj je narisano, napisano?  

- Kakšna čustva so te navdajala ob risanju?  

- Si imel kakšne težave pri risanju?  

- Zakaj ja, zakaj ne?  

- Ali svoje življenje živiš v skladu s tem smislom?  

- Ali je kdo občutil hrepenenje itd. 

 45 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

MOJA POKLICNO-PROFESIONALNA IDENTITETA  

(ZVSO – KOMPETENCE)

trajanje

Udeleženke si oblikujejo predstave o delu in poklicih. 

Udeleženke ozavestijo svoja znanja, vrednote,

spretnosti in odnose na področju svojega poklica. 

listi papirja, pisala

1) Risanje 10 minut 

Na list papirja nariši svoje ZVSO, svoj poklic ali sanjsko

službo – to kar te res veseli in v čemer se res »najdeš«.

Ni cilj, kako lepo je narisano, pač pa da je narisano z

razmislekom in da je res tvoje. (10 minut) 

 

2) Zapis 2 minuti 

Sedaj v enem stavku (ali besedni zvezi) zapiši, kaj si

narisal_a.  

 

3) Razstava izdelkov in pogovor o procesu (debriefing). 

45 min

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

MOJ SANJSKI POKLIC

trajanje

Udeleženci (si) oblikujejo predstave o delu in poklicih. 

Udeleženci spoznavajo različne poklice. 

na A5 natisnjene prazne poklicne kartice (ČB), barvice,

flomastri, kreativni materiali

Moja sanjska služba (vizualizacija, predstavitev,

obrazložitev + pisanje ali risanje) (prirejeno po Tadej

Pugelj, Karierni dan) 

 

1) Vodena vizualizacija 5 minut 

Zaprite oči in si zamislite, da ste v službi. Sreda je,

zunaj ni ne sončno ne oblačno, ravno nekje vmes.

Poglejte okoli sebe, razmislite, kaj vidite, kaj mislite, kaj

počnete. Pomislite, kako se počutite, kdaj ste začeli

delati, kdaj boste končali. Sedaj počasi, vsak v svojem

tempu odprite oči. 

 

2) Navodilo za aktivnost 

Izdelali bomo kartice, na katerih bodo vaši sanjski,

idealni poklici. Poimenujete jih lahko po svoje ali

uporabite že uveljavljena (obstoječa) imena, (poljubno:

pripišite tudi angleški prevod). Narišite svojo službo,

svoj poklic. Dodali jih bomo h kartam za poklice. 

 

3) Predstavitev sanjskega poklica 

Ko udeleženci izdelajo svoje kartice, povedo in opišejo

svoj sanjski poklic/službo in zakaj je ravno ta njihov

»naj«. 

 

 

30 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

MENI ZANIMIVA DELOVNA MESTA

trajanje

Samorefleksija in določitev/poglobitev področij dela, ki

odgovarjajo udeležencem.

delovna lista Dejavniki privlačnosti na delovnem

mestu in Poklicni interesi in seznami poklicev, ki jim

pripradajo – Hollandov test � tukaj samo samoocena,

pisala

1) Reševanje delovnega lista 

Udeleženci izpolnijo delovni list »Dejavniki privlačnosti

na delovnem mestu« . Tako dobijo področja delovnih

mest, ki jih zanimajo, ter tista, ki se jim lahko

odpovedo. 

 

2) Interesni tip 

Udeleženci določijo/izberejo svoj interesni tip z enim

od delovnih listov:  

- »Poklicni interesi«  in kateri poklici tem tipom

pripadajo;  

- »Dežela zadovoljstva« . 

Svoje samoocene lahko preverijo doma ali na

poklicnih testih (glej spodaj). 

 

3) Debriefing 

- Kateri tip vam najbolj ustreza? (Se usedejo skupaj po

podobnih tipih v manjše skupine.)  

- Kaj vas je najbolj pritegnilo/odvrnilo?  

- Vas je analiza stanja presenetila? 

- Kako lahko novo pridobljeno znanje/uvide uporabite

pri iskanju/ustvarjanju lastne zaposlitve? 

 

 

90 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)

opombe:



Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

KAJ LAHKO STORIM ZA KREPITEV SVOJE POKLICNE IDENTITETE?

trajanje

Refleksija in ozaveščanje lastne poklicne identitete.

1) Tiha debata na plakatu za celo skupino »Kaj je

poklicna identiteta?« 

Definicija: Pozna sebe, raven svoje strokovne

usposobljenosti, ki jo po potrebi nadgrajuje. Ima dovolj

izkušenj s svojega strokovnega področja. Sebe zaznava

kot učinkovito in sposobno osebo, zaupa vase in je

zadovoljen sam s seboj. Verjame, da mu bo uspelo

uresničiti postavljene cilje, vztraja pri dejavnostih za

njihovo doseganje. Nenehno se uči, je odprt za novosti

in sprejema tveganje. 

 

2) Fasilitirana diskusija 

Sledi fasilitirana diskusija glede na napisano, v smeri

definicije poklicne identitete. 

 

3) Samoocena poklicne identitete 

Udeleženci se nato ocenijo, kako razvito imajo

poklicno identiteto. Glede na izbrano oceno preberejo

tekst  

Udeležencem preberemo opise za posamezno oceno

(Priloga 1), ravno tako so nalepljene tudi po tleh.

Udeleženci se postavijo k svoji samooceni. Na list

papirja si zapišejo svojo oceno.  

 

4) Krepitev poklicne identitete 

Zapisujejo ideje dejavnosti, ki bi si jih želeli/bi jih lahko

speljali z namenom razvoja/krepitve svoje poklicne

identitete. 

60 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



Napišite vse ideje, ki vam padejo na misel, tudi če se

vam zdijo smešne, čudne ali nerealne. Napišite jih brez

cenzure. Zraven posamezne ideje si zapišite glavna

čustva, ki jih doživljate ob njih. Zapišite si jih brez

sodbe. Samo prepoznajte jih in jih zapišite. Hkrati si

zapišite še, kje v telesu ste čustva ali občutke doživljali. 

Od napisanih idej (če jih je več) izberite tiste, ki jih

boste/ki bi jih lahko udejanjili v bližnji prihodnosti.

Obkrožite jih ali prebarvajte z barvo po vaši izbiri. Če

niste napisali nobene dejavnosti, je to popolnoma v

redu. Mogoče boste kakšno idejo dobili v nadaljnjem

skupinskem delu, mogoče jo boste dobili doma. Če jo

boste, v redu, če ne, tudi v redu. 

 

4) Predstavitev v skupinah 

Udeleženci se razdelijo v dve ali tri skupine (odvisno od

števila udeležencev) in drug drugemu predstavijo

dejavnosti za krepitev poklicne identitete, za katere so

se odločili. 

 

5) Izdelava skupinskega plakata 

Naredite skupinski plakat na temo teh dejavnosti.

Naredite ga na način, za katerega se odločite kot

skupina (predstavitev vseh dejavnosti, predstavitev

samo podobnih dejavnosti ipd.). Naj nekdo od članov

posameznih skupin predstavi plakat. 

Kaj
potrebujemo?

(material)

listi s številkami od 1 do 10, Priloga 1, Gradivo ZRSZ –

»Razvoj poklicne identitete«
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

TRG DELA

trajanje

Udeleženke spoznavajo, kaj je trg dela in njegove

zakonitosti.

Priloga 2, Papir, karton, lepenka, prazne škatlice

zdravil, embalaž v različnih velikostih, plastični lončki,

lepilo za papir, luknjač, vrvice, lepilni trak, šeleshamer

za podlago, revije in časopisni izrezki …

Verzija 1 

1) Vodena diskusija 

Sedimo v krogu. Predvidena vprašanja: Kaj je trg dela?

Kdo ga sestavlja? Kako izgleda? Kakšne so zakonitosti

njegovega delovanja? 

Pomagajte si z razlago pojmov v Prilogi 2. 

 

Verzija 2 

1) Izdelava namizne igre 

Udeleženke izdelajo namizno igro Trga dela. Na igri

prikažejo idealne pozicije »igralk« v okolju in nato kako

jih zaznavajo one (kot skupina). Med njimi prikažejo

tudi odnose. 

Pripravimo jim različne opise različnih institucij,

pojmov, predmetov ipd., za katere se odločijo, ali

sodijo na trg dela ali ne. 

 

2) Obe situaciji (idealno in zaznano) poslikamo in

objavimo na socialnem omrežju (tudi del aktivne

državljanske akcije), zapišemo tudi tekst. Za to

predvidoma potrebujemo 3 ure. 

 

Če imajo dostop do interneta, lahko raziščejo tudi, če

kateri element na trgu dela manjka, in ga dodajo. 

90 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

KAKŠNE OBLIKE ZAPOSLITEV OBSTAJAJO, KAKŠNE SO RAZLIKE MED

NJIMI? KJE IN KAJ LAHKO DELAM?

trajanje

Udeleženci spoznajo, kaj je trg dela in njegove

zakonitosti. 

Udeleženci spoznajo delovnopravno zakonodajo. 

Priloga 3 

Verzija1 

1) Vodena diskusija z grafično fasilitacijo predavatelja

in moderatorja Vprašanja: Katere oblike dela

obstajajo? Ne pozabi na študentsko delo, delo na črno,

avtorske in podjemne ipd. Kaj pomeni zaposlitev?

Kateri zakonski akti jo urejajo? Kakšne zaposlitve

poznamo? Kakšne so razlike med njimi? Kdo/kateri akt

ureja trg dela? Kako lahko ti delaš? Kakšna so tveganja

različnih oblik dela/zaposlitve? 

 

Verzija2 

1) Samostojno raziskovanje v molekulah 

2) Vzajemne predstavitve pred celo skupino 

Pari in molekule imate 30 minut časa da predelate

(manjši obseg) gradivo in pripravite predstavitev pred

celo skupino 

 

Verzija 3 

1) Vaja v timskem delu, komunikaciji in učinkoviti

delitvi dela 

Skupinska naloga: Imate 45 minut da predelate

gradivo (Priloga 3), pripravite pripomočke za

predstavitev. Predstavitev za vse skupaj naj traja 30

minut. Za vsako od oblik dela, ki jih zaznate, naštejte

vsaj 3 prednosti in slabosti.  

 90 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)



Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

VSEŽIVLJENSKA KARIERNA ORIENTACIJA (VKO) –  

KAJ TO POMENI ZAME?

trajanje

Udeleženke spoznavajo paradigmo kariere v

kariernem diskurzu (in ne več zaposlitev, poklicnih poti

ipd) . Cilj je, da prepoznajo svoje vire, svoj napredek.

1) Osnova 

Kaj je kariera? Tradicionalno je to pomenilo

napredovanje iz nižjih na višje položaje v okviru

organizacije in/ali dotičnega delovnega mesta. Danes

se je pojmovanje razširilo – vedno bolj predstavlja celo

življenjsko pot posameznika, v kateri je zajeto med

drugim tudi področje dela. Gre za tranzicijsko,

dinamično in gibljivo, prilagodljivo napredovanje in

rast v različnih smereh, odvisnih od posameznika in

sprememb v njegovem ali širšem okolju. 

Gre za vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo človekovo

življenje  tj. zaporedje vseh del, ki jih posameznica

opravi v življenju, sestavljajo pa jo vertikalno

napredovanje, napredovanje po horizontali, tudi

premiki vstran ali navzdol. 

 

2) Namen 

Spoznavanje ključnih lastnosti, ki jih trg pričakuje od

posameznice: 

- Skrb za lastno zaposljivost; 

- Usmeritev v vseživljensko učenje; 

- Sposobnost učinkovitega sodelovanja s sodelavkami

(timsko delo); 

- Primerna občutljivost za medosebne in kulturne

razlike; 

- Znanje o ustreznem vključevanju čustev v svoje delo; 

- Hitra prilagodljivost na spremembe. 

 

Udeleženkam predstavimo koncept VKO. Nato jih

prosimo, da vsaka zase detektira vsaj 5 področij,

60 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



2 7  

delovni list VKO

 iz katerih je sestavljena njena kariera in karierna

orientacija. Shemo zapišejo, narišejo na list po

časovnem poteku. 

 

3) Debriefing 

Udeleženke podelijo svoje kariere in karierne

orientacije med seboj, lahko jih tudi dopolnijo. 

Kaj
potrebujemo?

(material)

Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

RAZMITANJE

trajanje

Ozaveščanje lastnih predsodkov na področju mladih in

zaposlovanja.

1) Udeleženci razmislijo in izrazijo svoje predsodke,

sodbe, družbene mite (področja: mladi + zaposlitve +

neodvisnost in samostojnost + prekarnost + kariera).

Preko sita preverimo, ali ima mit realno podlago, ali je

res samo mit ter od kje izhaja. 

 

2) Diskutira se o »možnostih«, »priložnostih«, »aktivnost

vs. pasivnost« z namenom ozaveščanja lastne pozicije

in predstave o sebi skozi »medijsko reprezentacijo

mladih« in splošnega mnenja javnosti. 

 

3) Napovemo temo – Razmitanje (4 minute). 

 

4) Poenotenje terminologije – Kdo ve? (15 minut) 

Razlaga in opredelitev pojmov, tako kot jih doživlja

skupina: mladi, zaposlitev, neodvisnost, samostojnost,

prekarno, kariera/karierna orientacija. 

**definicije besed – slovar, družbena opredelitev (je

skriti kurikul). 

60 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



5) Obrazložimo področja, da odpremo prostor za

diskusije na temo (20 minut). 

- Kaj si misliš o ...?  

- Kaj je večinsko mnenje tebi poznanih?  

- Kaj pravijo mediji?  

- Zakaj je po tvojem mnenju tako? 

 

6) Po potrebi Kolaž 

Skupina ustvari skupno podobo (kolaž) zaključkov

diskusije – format A2 (plakat na pol). Opazujemo, kako

se lotijo dela, beležimo opažanja, skupinsko dinamiko.

Sliko izdelka objavimo na FB. 

Kaj
potrebujemo?

(material)

li2x plakat, flomastri, (socialni, mladinski) časopisi,

revije, škarje 3x, lepilo, **definicije besed – slovar,

družbena opredelitev, izpisane sprintane besede ali

miti na izrezanih oblakcih, prazni oblakci za dodatne

mite

Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

KJE IŠČEM ZAPOSLITVE? KAKO JIH IŠČEM?  

KAJ LAHKO POČNEM DRUGAČE?

trajanje

Udeleženke reflektirajo, kako so do sedaj iskale

zaposlitev, kakšne oglase za delo iščejo, kaj jih zanima,

na podlagi česa se odločajo za prijavo/ponudbo na

posameznih delovnih mestih.

1) Udeleženke pripravijo oglas in prijavo na delovno

mesto, ki izvajalkam omogoči vpogled v predznanje

prijav za klasična delovna mesta in tip zaposlovalnega

interesa. (15 minut) 

 

2) Prebremo, dopolnimo, razložimo. 

- Kako iščem zaposlitev? 

- Koliko časa in kdaj namenim temu? 

30 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 
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- Na kakšen način to počnem? 

- V kakšnem okolju sem, ko to počnem? 

- Kje pridobivam informacije o delu? 

- Katere informacije iščem? 

- Kakšne zaposlitve iščem? 

- Ali pregledam oglase za delo? 

- Po kakšnem ključu jih pregledujem? 

- Na kakšen način se odločam za prijavo/ponudbo na

oglas? 

- Kaj mi je pri oglasu pomembno? 

- Ali preverim, kdo je potencialna delodajalka? 

- Ali mi je to pomembno? Zakaj da, zakaj ne? 

- Če preverjam, kako to storim? 

- Na kaj sem pri prijavi/ponudbi pozorna? 

- Kako imam sestavljen svoj CV? 

- Kako sestavljam spremno/motivacijsko pismo? 

- Kako oblikujem svoj e-mail/pismo? 

- Na kaj vse sem pozorna pri oddaji (pravopis,

oblikovanje, podpis, velikost črt, razmaki med

vrsticami, datum in kraj …)? 

 

Je še kaj, kar te nismo vprašale, pa nam enostavno

moraš sporočiti? 

Na [e-mail izvajalcev] nam do [rok] pošlji: 

- Kaj meniš, da moraš, glede na zgornji razmislek, še

izvedeti o načinu in vrstah

zaposlitve/zaposlovanja/trga dela; 

- Na kakšen način bi rada to izvedela, spoznala,

pridobila (če že imaš kakšno idejo, ni nujno konkretna,

ne bo vrednotena); 

- Izviren oglas za svojo sanjsko službo (datoteko v

wordu poimenuj ime_priimek_oglassanjskaslužba); 

- Prijavo na svoje sanjsko delovno mesto (datoteko v

wordu poimenuj ime_priimek_prijavasanjskaslužba). 

listi papirja, pisalaKaj
potrebujemo?

(material)



Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

KAKO SI USTVARIM LASTNO ZAPOSLITEV?

trajanje

Udeleženci spoznajo različne oblike samozaposlitve.

1) Lastne zaposlitve je možno ustvariti na različne

načine. »Tržni« način je lastno podjetje, s. p., d. o. o in

odprtje lastnega društva, zasebnega zavoda (Zakon o

društvih, Zakon o zavodih). 

Zainteresiranim udeležencem ponudimo, da lahko

samostojno preučijo gradivo , kaj se glede na njihove

ideje najbolj izplača. Nato se skozi individualno delo (1

na 1) – coaching – pogovorimo o idealni poti ustvarjanja

lastne zaposlitve. 

 

2) Cilj: 

- O čem se želiš pogovarjati? 

- Kaj bi rad dosegel na dolgi rok? 

- Kaj bi rad dosegel na kratki rok? 

- Kako boš vedel da si bil uspešen pri doseganju [vstavi

poljubno]? 

- Kaj bo bolje delovalo kot sedaj? 

- Do kdaj bi rad dosegel svoj dolgoročni cilj? Do kdaj

kratkoročnega? 

- Kako velika je tvoja osebna kontrola glede doseganja

svojega cilja? 

- Do katere mere je tvoj cilj pozitiven, realen in ti je v

izziv? 

 

3) Realnost: 

- Kakšna je trenutna situacija (Kaj, kdo, kdaj, kje, kako)? 

- Kdo je neposredno udeležen? Kdo posredno? 

- Kako ti ljudje vidijo to situacijo? 

- Kakšne bodo posledice, če ne narediš ničesar? 

- Kaj si do sedaj storil in s kakšnimi rezultati/izzidi? 

 

45 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



- Katere so največje zunanje ovire pri preseganju tega

izziva? 

- Katere so največje osebne ovire pri preseganju tega

izziva? 

- Kaj je dejanska srž problema/izziva/situacije? 

 

4) Možnosti: 

- Kakšna so možna dejanja za dosego tvojega cilja? 

- Kako bodo ostali dojeli ta dejanja? 

- Katera sredstva lahko uporabiš? 

- Kakšne so alternative za doseganje tvojega cilja? 

- Kaj bi se zgodilo, če [vstavi poljubno]? 

- Kaj so prednosti in slabosti vsake opcije? 

- Katera od možnosti bo dala najboljši rezultat? 

- S katero od možnosti se ti najbolje počutiš? 

- Katero od možnosti bi ti izbral? 

 

5) Volja, motivacija: 

- Do katere mere lahko izpolniš, dosežeš svoj cilj, če si

izbereš to možnost? 

- Katere korake boš ubral? 

- Kdaj boš dosegel svoj cilj? 

- Do katere mere zaznavaš/občutiš težave pri

določenih korakih? 

- Do katere mere občutiš zadržke pri določenih

korakih? 

- Kaj lahko storiš, da bodo ti odpori, zadržki in ovire

manjši? 

- Kakšno pomoč, podporo boš potreboval pri izvedbi

teh korakov? 

- Kdo ti lahko pomaga, nudi podporo? 

- Na kontinuumu 1–10 oceni, kako velika, močna je

tvoja motivacija, da napraviš te korake? 

- Kaj je tisto, kar manjka do 10? Kako lahko povečaš

svojo motivacijo? 

gradivoKaj
potrebujemo?

(material)



Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

GOR, GOR IN NAPREJ, BALONI

trajanje

Udeleženke definirajo svojo karierno pot. 

Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc

za načrtovanje kariere. 

Udeleženke definirajo stopnjo razvitosti mreženja in

razvojni potencial. 

Udeleženke pridobijo ali zvišajo razvitost kompetenc

za upravljanje s kariero. 

Vaja za oceno karierne poti. 

 

Verzija 1 

Udeleženke prejmejo kopijo lista »Gor, gor in naprej« in

ga samostojno preberejo ter o prebranem razmislijo.

Nato napravimo debriefing. 

 

Verzija 2 

1) Vizualizacija 

Odpravljamo se na pot. Na tej poti – življenjski in

karierni – se bomo vzpeli , nekateri na hrib, nekateri na

goro. Na poti se bomo srečevali s preprekami, s

katerimi se bomo morali soočiti, ustvarjalno reševati

izzive in biti vztrajni. Naš cilj je vstop na trg dela,

zaposlitev, služba – če tako hočete. 

 

2) Postojanke 

Udeleženkam pripravimo 6 razmišljujočih postojank.

Na vsaki postojanki pripravimo balone ene barve –

toliko kot je udeleženk – in alkoholne flomastre ter

vrvice/volno. Prostor lahko pregradimo s trakom

(koridor) ali z drugimi preprekami (ogledala, stoli,

mize) – labirint. 

45 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



Razmišljujoče postojanke: 

- »Zakaj?« Na tej točki te prosimo, da za svoj cilj

razmisliš in razjasniš ter zapišeš svojo jasno sliko o

namenu in pomenu svojega zastavljenega cilja, smeri.

Razmisli tudi, kako tvoja dejanja spremenijo svet

(tvojega in okoli tebe). Kaj boš s tem prispevala? Ko

imaš razmislek zapisan, zarisan, vzemi balon in ga

napihni toliko, kolikor misliš, da ti je »slika o namenu in

pomenu« jasna, in na napihnjen balon zapiši svoja

dognanja. 

- »Kako?« Na tej točki te prosimo, da za svoj cilj

razmisliš in razjasniš ter zapišeš svojo jasno sliko o

veščinah, znanjih, kompetencah, s katerimi lahko

kreneš proti svojemu izbranemu cilju. Želimo, da

zapišeš tako splošne kompetence kot tudi tiste, ki so

tvojemu cilju specifične. Ko imaš razmislek zapisan,

zarisan, vzemi balon in ga napihni toliko, kolikor misliš,

da so ti tvoje veščine, znanja in kompetence jasne in

poznane, in na napihnjen balon zapiši svoje osebne

vire. 

- »Koga in komu?« Na tej točki boš razmišljala in

ocenila svojo medosebno mrežo. Koga vse poznaš in

uporabljaš, zaznavaš kot svojo podporo? S kom vse

imaš oblikovane pozitivne odnose?  Poznaš koga, ki bi

ti lahko pomagal na poti do tvojega cilja? Komu lahko

zaupaš svoje težave? S kom se najlažje pogovarjaš o

nevšečnostih in izzivih, ki ti jih prinese življenje? Ko

imaš razmislek zapisan, zarisan, vzemi balon in ga

napihni toliko, kolikor misliš, da si si razjasnila svojo

medosebno mrežo, in na napihnjen balon zapiši svoja

razmišljanja in dognanja. 

- »Videti in razumeti.« Na tej točki boš razmišljala in

ocenila svojo sposobnost opazovanja, razumevanja in

predvidevanja. Kako najlažje, najhitereje pridobivaš

informacije? Kako oblikuješ lastna stališča in mnenja?

Na kakšen način iz pridobljenega sporočila izvlečeš

informacijo? Kako razmišljaš o razumevanju, kako o

sprejemanju?



Ali na podlagi preteklih izkušenj predvidevaš

razvoj/sosledje prihajajočih dogodkov? Kako? S čim?

Ko svoj razmislek zapišeš, zarišeš, napihni balon do te

mere, kolikor sama zase meniš, da imaš razvito to

področje, in nanj zabeleži svoje odgovore. 

- »Prilagodljivost.« Razmisli, kaj ti pomeni beseda

prilagodljivost. V kakšnem kontekstu jo zaznavaš? V

kakšnem kontekstu jo uporabljaš? Bi zase rekla, da si

prilagodljiva? Kdaj in do kakšne mere? Za kakšno

ceno? Na katerem področju? Napihni balon glede na

svojo oceno (bolj kot misliš, da si prilagodljiva, bolj naj

bo balon napihnjen) in nanj zabeleži svoj razmislek. 

- »Ravnovesje.« Delo in življenje naj bi ohranjali v

ravnovesju. Kolikšen del tvojega življenja ti trenutno

predstavlja iskanje zaposlitve? Si aktivna? Kako, kje? Se

kdaj ustaviš, umiriš? Na kakšen način to storiš? Če ne,

zakaj ne? Napihni balon glede na svojo oceno (bolj kot

misliš, da si v ravnovesju, bolj napihni) in nanj zabeleži

svoj razmislek. 

 

3) Debriefing 

Ko imajo vse udeleženke napihnjene svoje balone, jih v

skupini povprašamo: 

- Ko razmišljate o svoji karieri in življenjski poti, kje se

trenutno nahajate? 

- Poglejte svoje balone. Koliko zraka je v vaših balonih?

Kaj vam to pove o vas? 

- Kakšna se vam je zdela vaja? Težka/lahka? 

baloni, material za pripravo postojank in prostoraKaj
potrebujemo?

(material)
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

AKCIJSKO NAČRTOVANJE IN ZASTAVLJANJE CILJEV

trajanje

Udeleženci spoznajo proces akcijskega načrtovanja in

postavljanja SMART ciljev.

akcijski načrt – delovni list, plakat za teorijo

1) Uvod v načrtovanje 

Najprej preko debate odpremo temo postavljanja

ciljev in načrtovanja. Tekom debate predstaviš metodo

SMART postavljanja ciljev. 

 

2) Debata 

- Od česa so odvisna pričakovanja in cilji, ki si jih

postavljaš? 

- Ovrednoti, ali si postavljaš previsoke/prenizke cilje?  

- Na kakšen način si zastaviš cilj?  

- Kaj je razlika med željo in ciljem? 

 

3) Metoda SMART postavljanja ciljev 

Pred začetkom izpolnjevanja akcijskega načrta preveri,

ali vsi razumejo in znajo postaviti SMART cilje, vsak naj

poda primer. 

S – specific/specifičen; 

M – mesaurable/merljiv; 

A – attainable/dosegljiv; 

R – relevnt/pomemben; 

T – timely/časovno definiran. 

 

4) Akcijski načrt – delovni list 

Vsak naj si izbere srednjeročni ali dolgoročni cilj, za

katerega si želi narediti akcijski načrt. Ko izdelujejo

načrt, moderator kroži po prostoru in nudi podporo pri

razmišljanju o ciljih. 

 60 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

RAZGOVOR Z DELODAJALCI

trajanje

Udeleženke ozavestijo, kaj sporočajo in kaj si želijo

sporočiti delodajalkam; ozavestijo svojo pripravo in jo

nadgradijo.  

Vadijo javno nastopanje, se opolnomočijo za razgovor

z zaposlovalko, se vživijo v vlogo zaposlovalke. 

1) Diskusiija o dosedanjih izkušnjah z razgovori z

 zaposlovalkami (45 min) 

- Prva asociacija ob besedni zvezi razgovor za

zaposlitev. 

- Kako se pripravim na razgovor. 

- Kaj razmišljam pred, med in po razgovoru. 

- Kako se počutim na razgovoru. 

- Najboljši razgovor proti najslabši razgovor. 

Spodbujamo udeleženke, da vsaka podeli svoje

mnenje in občutja.  

2) Kaj želim sporočiti, kaj želim izvedeti (15 min) 

Na list papirja (na sredino) narišemo polovico možiclja.

Na stran papirja, ki predstavlja notranjost možiclja,

udeleženke zapišejo, kaj želijo delodajalki sporočiti, na

stran papirja, ki predstavlja zunanjost, napišejo, kaj si

želijo izvedeti. Ko si stvari zapišejo, jih podelijo z

drugimi. 

3) Razgovori (Igra vlog) 

Skupino razdelimo v trojice, ena ima vlogo kandidatke,

druga ima vlogo zaposlovalke, tretja je neodvisna

opazovalka, ki poda povratno informacijo obema.  

Pred vsako igro vlog je 5 minut priprave (za katero

delovno mesto gre itd.). Nato sledi nekje od 10 do 15

minut igre. Vloge v skupini krožijo, tako da se vsaka

preizkusi v vsaki. Po vsaki igri vlog si udeleženke

podajo povratno informacijo. 

 120 min

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 



ASERTIVNOST večina avtorjev opredeljuje kot zavedanje svojih sposobnosti,

samozavest, dostojanstvo, zavedanje lastnih pravic in svoje vrednosti,

sposobnost zavzemanja zase, jasna komunikacija, stik s svojimi čustvi in

občutki (Peterovič Erlah in Žnidarec Demšar, 1998). Asertivnost temelji na

oblikovanju pozitivnih misli in dejanj, kar posledično vodi v prijetno počutje in

fizično zdravje. Z izbiro asertivnih vedenj pozitivno vplivamo na svojo

samopodobo in duševno zdravje (Romih, 2015). 

 

V procesu Kariernega zaganjalnika zmanjšujemo razliko v razporeditvi moči v

odnosu zaposlovalec in kandidat za delovno mest. Mlade iskalce zaposlitve

približujemo enakovrednemu odnosu z delodajalci. Asertivnost pri iskanju

zaposlitve je, v običajni situaciji, težko dosegljiv cilj, saj se mladi pogosto počutijo

nemočne, manjvredne in v podrejenem položaju. 

Tekom Kariernega Zaganjalnika spodbujamo pri udeležencih razvoj veščin in

vedenj, ki jim omogočajo boljše prepoznavanje lastnih čustev in počutij v

situacijah, povezanih z iskanjem zaposlitve. Udeleženci se naučijo izražati ta

občutja in sporočati svoje potrebe. Predpogoj za uspešen prenos znanj v prakso

je vzpostavitev varnega okolja v skupini. Varno okolje udeležencem omogoča

vadbo asertivnega vedenja brez strahu, da bi bili na podlagi spremembe vedenja

zavrnjeni. Skupina udeležencu omogoča spremembo vedenja tudi s podajanjem

povratne informacije.  

ASERTIVNOST 
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Sklopi asertivnega vedenja, ki jih naslavljamo v Kariernem zaganjalniku: 

 

1. Podajanje in sprejemanje povratne informacije 

Proces opolnomočenja mladih za vstop na trg dela v Kariernem zaganjalniku

temelji na podajanju pohval in kritik med udeleženci. Zato je tema povratne

informacije naslovljena kmalu po spoznavnih aktivnostih. Udeleženci v tem

sklopu spoznajo pomen povratne informacije, naučijo se podajanja

komplimentov na jasen način ter sprejemanja pristnih komplimentov.

Premagajo nelagodne občutke ob podajanju in sprejemanju kritike. 

 

2. Aktivno poslušanje 

Ker asertivnost ni zgolj uveljavljanje lastne volje temveč tudi spoštovanje drugih,

vključujemo v Karierni zaganjalnik tudi aktivnosti, ki so namenjene krepitvi

aktivnega poslušanja in konstruktivni komunikaciji. Udeleženci spoznajo tehnike

parafraziranja, jaz-sporočil, zrcaljenja in povzemanja.  

 

3. Raziskovanje sebe 

V proces vključujemo aktivnosti, v katerih vsak udeleženec raziskuje svoje

vrednote, vadi spremljanje lastnih občutij in ozavesti svoje prednosti in šibkosti v

kontekstu iskanja zaposlitve. Obenem pa mu skupina nudi zunanjega

opazovalca, s katerim lahko preveri svojo resničnost.  

 

4. Javno nastopanje in pogovor z zaposlovalci 

Preko igre vlog in drugih aktivnosti se udeleženci pripravljajo na srečanje s
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Kaj želimo
doseči z

aktivnostjo?

POVRATNA INFORMACIJA

trajanje

Udeleženke so seznanjene z načini podajanja

konstruktivne povratne informacije. 

Udeleženke so seznanjene z načeli dobre povratne

informacije. 

Udeleženke so seznanjene s sendvič tehniko podajanja

povratne informacije. 

Udeleženke so seznanjene z drugimi tehnikami

konstruktivne komunikacije. 

Priloga 3 

Verzija1 

1) Vodena diskusija z grafično fasilitacijo predavatelja

in moderatorja Vprašanja: Katere oblike dela

obstajajo? Ne pozabi na študentsko delo, delo na črno,

avtorske in podjemne ipd. Kaj pomeni zaposlitev?

Kateri zakonski akti jo urejajo? Kakšne zaposlitve

poznamo? Kakšne so razlike med njimi? Kdo/kateri akt

ureja trg dela? Kako lahko ti delaš? Kakšna so tveganja

različnih oblik dela/zaposlitve? 

 

Verzija2 

1) Samostojno raziskovanje v molekulah 

2) Vzajemne predstavitve pred celo skupino 

Pari in molekule imate 30 minut časa da predelate

(manjši obseg) gradivo in pripravite predstavitev pred

celo skupino 

 

Verzija 3 

1) Vaja v timskem delu, komunikaciji in učinkoviti

delitvi dela 

Skupinska naloga: Imate 45 minut da predelate

gradivo (Priloga 3), pripravite pripomočke za

predstavitev. Predstavitev za vse skupaj naj traja 30

minut. Za vsako od oblik dela, ki jih zaznate, naštejte

vsaj 3 prednosti in slabosti.  

 90 min 

Kako poteka
aktivnost? 
(navodila) 

Kaj
potrebujemo?

(material)
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