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Vsebina predstavitve:

• Kdo smo
• Predstavitev področja KO
• Planiranje kariere
• Sodelovanje in kontakti v projektu PREHOD MLADIH 
• Zaključek

AKTIVNA VLOGA

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.



Predstavitev področja

• Kaj je kariera?

- Je posameznikovo napredovanje/gibanje skozi poklic ali 
vrsto poklicev; tudi razvoj in rast skozi življenje, na 
poklicnih in nepoklicnih področjih. 

- Planiranje kariere je zato življenjski proces, ki se po 
navadi konča z upokojitvijo- VKO

- Dinamična, individualna poklicna pot

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.



• Načrtovanje kariere

- je postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev 
povezanih z izobraževanjem, usposabljanjem, zbiranjem 
informacij … Uresničevanje teh ciljev bo osebo privedlo 
do želenega poklica oz. delovnega mesta.

- planirati/voditi kariero: sproti se dobro odločati

- tudi spremeniti pot, svoje ambicije
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Prehodi mladih

• Za mlade je značilna dinamika prehodov med 
različnimi statusi.

• Eden ključnih prehodov: prehod iz šole v svet dela.
• Prednosti zaposlitve: 

• socialna in ekonomska neodvisnost, 
• „status odraslega“,
• avtonomija in socialna integracija,
• ...
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Poznavanje okolja - Poklici prihodnosti 
Napoved za 2020
• Medicinska sestra
• Zdravnik
• Menedžer v bolnišnici
• Tržni raziskovalec
• Strokovnjak oglaševanja
• Pravni svetovalec
• Špediter
• Skladiščnik
• Diplomirani logistik
• Elektroinženir
• Sistemski informatik
• Gospodarski inženir

• Sistemski administrator računalništva
• IT – projektni menedžer
• Specialist za pokojninsko zavarovanje
• Zavarovalniški matematik
• Pozavarovalničar
• Kontrolor letenja
• Elektronik
• Letalski inženir
• Strojni inženir
• Podjetniški svetovalec
• Učitelj
• Revizor
• Programer

Projekt PREHOD MLADIH S POSEBNIMI 
POTREBAMI IZ ŠOLE NA TRG DELA 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada.

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer



Kaj je karierna orientacija?
Vrsta aktivnosti, ki ljudem (vseh starosti) omogočajo identifikacijo njihovih 
sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju 
izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. 

• Informiranje
• Dajanje nasvetov
• Svetovanje (delno že osebno)
• Ocenjevanje kompetenc (AC)
• Mentorstvo
• Zastopanje
• Učenje veščin odločanja
• Veščine vodenja kariere 
• Telefonsko svetovanje

www. VKOtocka.si
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Zakaj je karierna orientacija potrebna?

- osipniki (okoli 13% tekom SŠ, psihosomatika),

- ‘izgubljeni’ posamezniki (večni študenti ali ljudje, ki 
imajo po številnih poskusih na koncu končano le OŠ)

- nezadovoljstvo s poklicem (med 21. in 30. letom je s 
svojim poklicem zadovoljnih le 40% ljudi; pogoste so tudi 
psihosomatske težave) 

- Iskanje sebe preko pogostega menjavanja zaposlitve
(ZDA: 64% ljudi tekom življenja menja zaposlitev 5 do 14x)

- brezposelnost (včasih vs. danes)
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Delo in osebe s PP (invalidi) na trgu dela
Pomen dela
• temelj socialne varnosti,
• pot za vključevanje v   

družbeno življenje,
• eden najbolj središčnih vidikov 

človekovega življenja in tudi 
pogoj človeškega obstoja, 

• oseba = poklic,
• najboljše varovalo pred 

socialno izključenostjo,
• resne posledice 

brezposelnosti.

Delo in invalidi
• odstotek brezposelnosti med 

invalidi za 30 do 50 % višji 
glede na ostalo populacijo,

• odstotek zaposlenih v državah 
EU 73,7%, med invalidi pa 
42,5%,

• bruto plača invalidov znaša 
74% povprečne bruto plače,

• 76% invalidov ima končano le 
osnovno šolo,

• več kot petina invalidov živi na 
robu revščine.
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Posledice brezposelnosti med mladimi

• neugoden socialno-ekonomski položaj, 
• zmanjšan status in ugled v družbi, 
• marginalizacija, 
• dolgotrajne posledice na področju samopodobe in 

psihičnega zdravja,
• negativen odnos do dela,
• funkcioniranje po modelu naučene nemoči. 
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Zakaj projekt PREHOD MLADIH?

• Položaj mladih na trgu dela se vztrajno poslabšuje.
• Mladi izgubljajo delovni potencial (ponavljajoče se 

epizode brezposelnosti, zaposlitve pod ravnijo dosežene 
izobrazbe, umik s trga dela…).

• Delež mladih s končano le OŠ je okoli 20% (do 29. leta).
• Stanje na področju mladih s posebnimi potrebami še 

bolj zaskrbljujoče.
• V populaciji 5-9%  otrok oz. mladih s posebnimi 

potrebami.
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Zaposlitev: Zakaj mladi niso sprejeti na delovno 
mesto?
• neprimerno vedenje,
• nizka samozavest (pomanjkanje socialne mreže),
• pomanjkanje ciljev, slaba motivacija,
• pomanjkanje navdušenja,
• nerealistična pričakovanja po plači, prevelika želja po 

varnosti in zaslužku,
• malo informacij o možnih zaposlitvah,
• pomanjkanje neformalnih znanj,
• neustrezne ključne veščine (branje, pisanje, računanje),
• neustrezna izbira študija/poklica,
• nizka stopnja izobrazbe (brezposelnost nižja med bolj izobraženimi, 

vir: SURS, 2018).
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Možnosti za mlade (s posebnimi potrebami) po 
zaključku šolanja- stanje
1. Neposredna zaposlitev

ali
2. Prijava v register brezposelnih na ZRSZ

• programi APZ:
• usposabljanje in izobraževanje (neformalno izobraževanje in 

usposabljanje, NPK, Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem 
mestu…),

• spodbude za zaposlovanje (Zaposli.me, Spodbude za zaposlovanje 
mladih…),

• kreiranje novih delovnih mest (Javna dela, Pripravništvo…),
• spodbujanje samozaposlovanja.

• zaposlitvena rehabilitacija: omogočena z letom 2004 z Zakonom o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
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Pridobiti poklic
Vključuje odločitev in usposobitev za poklic.
Vpliva na samopodobo:

• Moje življenje usmerjajo cilji 
• “Sem nekdo” (samospoštovanje)
• Sem materialno neodvisen

Doživljanje: znam, zmorem, lahko vplivam na …

Konflikt z avtoritetami: izbor šole, padec šolske 
uspešnosti, “bitke moči” …
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„Nikoli nisem končal 
srednje šole, ampak 

60.000 dolarjev, 
ki so jih starši porabili za

mojo izobrazbo, bi moralo 
nekaj šteti.’’
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Karierno odločanje kot proces

• Razvoj poklicnega odločanja
1. Domišljijsko obdobje (otroštvo)
2. Obdobje preizkušnja (med 11. in 15. letom)

• temelji na interesih
• zavedanje izobraževalnih zahtev 
• pomembnost individualnih značilnosti posameznika pri 

opravljanju različnih poklicev, 
• usklajevanje izobraževalnih zahtev z individualnimi 

značilnostmi- začnemo upoštevati svoje sposobnosti
• izbira poklicnega področja
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3. Realistično obdobje (od 16. ali 18. leta naprej)

• intenzivno raziskovanje poklicev, ki so v danem okolju dostopni, 
• primerjava s svojimi interesi, sposobnostmi in vrednostnimi 

presojami, pogled vase
• osredotočenje na določen poklic in 
• odločitev za specifično delovno mesto v tem poklicu

kasneje … samostojna orientacija

• Ulica obrti (10.9.- 15.9.2019); Podjetniški obrtni sejem
• Obrtna pot (16.11.-21.12.2019); območna zbornica
• Potujoča razstava poklicev, Dan odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva (29.11.2018)
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Starši …

• Otroke že od malih let spodbujajte k spoznavanju 
različnih stvari in razvoju različnih interesov, da 
bodo pozneje lahko ugotovili, kaj jih najbolj zanima.

• 72,6% učencev se najlažje pogovori o izbiri poklica s 
starši (Seničar, 2006). 

• Imate največji (neformalni) vpliv. 
• Ste zelo pomemben in izkušen partner. 
• Vaša pričakovanja … 
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Družina vzpodbudi in omogoči …

• Raziskovanje (pestro okolje)- v varnem okolju se otrok sreča 
z različnimi opravili, pojavi, poklici, problemi itd.-
prepoznavanje interesov in veščin.

• Zavedanje in vrednotenje dogodkov in izkušenj od doma in 
iz ostalih institucij - preizkušanje stvarnosti (šola, domača 
dela, krožki).

• Igranje družbenih vlog (izpolnjevanje vlog/obrazcev, delo na 
vrtu, garaži, gospodinjska opravila itd).

• Razvoj pozitivne samopodobe- prevajanje samopodob v 
poklicno izrazje.

• Graditev socialne mreže.
• Učenje uspešnega odločanja in postavljanja ciljev.
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Pomoč učencem pri odločitvi za študij in 
poklic, tako da:
• poznajo sebe: interesi, lastnosti, značaj, 

temperament, sposobnosti, cilji;
• poznajo družbo: informacij o študijih, poklicih in 

možnostih zaposlitve;
• se naučijo najti informacije, jih razumeti, izbirati in 

se na podlagi argumentov odločati oz. se naučijo 
zaposlitvenih veščin ter

• “veščine prehoda”.
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Težave osnovnošolcev
• Odločitev za srednjo šolo- vsaj za večino ena izmed PRVIH 

POMEMBNEJŠIH ODLOČITEV v lastnem življenju, ki jo morajo 
sprejeti sami.

• Nimajo dovolj razvitih interesov.
• Premalo poznajo izobraževalni sistem in njegove možnosti.
• Se ne zavedajo pomena odločitve ali pa ji pripisujejo prevelik 

pomen.
• Se večkrat niso sposobni samostojno odločiti, a jih tudi ne 

podcenjujmo.
• Opredelitev poklicnih ciljev in končna izbira poklica 

predstavlja za mladostnika občutek lastne AVTONOMIJE in 
ZADOVOLJSTVA ter veliko ODGOVORNOST v odnosu do sebe 
in tudi do okolja, v katerem deluje.
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Zaupajmo v mladostnikove sposobnosti, da lahko 
uspešno izvede odločitev.

• velike individualne razlike v težavah - mladostniku pustimo svoj 
čas

• stres, samosprostitev - sproščeni se lažje odločamo
• poklicna intervenca, poklicno spremljanje

• Vsak ima svoj lasten stil odločanja 
(samozavestni, panični, impulzivni in izogibajoči stil)

• Strah- največja ovira- malokdaj upravičen (strah pred 
spremembo)

• Fleksibilnost v zaposlitvenem cilju (2, 3, 4 cilji)
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Planiranje kariere

1. ZAVEDANJE SEBE

2. ZAVEDANJE PRILOŽNOSTI

veščine, sposobnosti, kompetence

osebnostne lastnosti

interesi, navade

vrednote
fizične lastnosti

panoge, dejavnosti
trg dela
izobraževanje

poklici

odločanje

postavljanje ciljev (dolgoročnih in kratkoročnih)

3. ODLOČANJE IN NAČRTOVANJE

4. AKCIJA



Planiranje kariere
• neformalna znanja (Kako nam lahko koristijo pri iskanju 

zaposlitve?), beležite jih sproti
• središče za samostojno učenje
• študijski krožki
• karierni dan/karierni sejem
• NEFIKS (www.talentiran.si), Pogumne odločitve, 7.2.2019
• teden vseživljenjskega učenja
• VKOtocka.si 

Za vsako stvar, ki smo jo v življenju počeli je potrebno 
razmisliti, kaj smo se pri tem naučili in kje lahko to znanje 
uporabimo?
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• razpis 24.1.2019
• razgovori s predstavniki različnih SŠ, dijaki

• (neformalni) / informativni dan, dnevi odprtih vrat, tehnični 
dnevi

• ministrstva (MDDSZ, MVIZ)
• www.moja.izbira.si
• www.dijaski.net - Osnovnošolski oddelek

• Seznam vseh Srednjih šol
• Seznam dijaških domov
• Vse o vpisu v SŠ
• Omejitve vpisa v SŠ

Raziskovanje šol, sistema izobraževanja

kritično vrednotenje 
informacij: običajno 
dobro poznamo le 
omejeno št. poklicev: 
objektivnost
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"V letih, ko sem kot poslovnež delal s študenti, sem ugotovil, da 
večina študentov nima drugih ciljev kot obiskovati fakulteto in 
dobiti diplomo. Poleg teh ciljev nimajo nobene ideje o tem, kaj 

bi v svojem življenju počeli." (Davidson, 1986)
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Izhod 132
sever        neodločen        jug



Cilji projekta Prehod mladih

• razvoj in izvedba projektov prehoda mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela, ki bo prispeval k pridobitvi 
kompetenc oseb iz ciljne skupine in jih približal trgu 
dela,

• spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne 
skupine,

• spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih 
institucijah, staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo 
aktivacijo oseb iz ciljne skupine, 

• vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz 
šole na trg dela in ozaveščenost in motiviranost 
delodajalcev za zaposlovanje oseb iz ciljne skupine.
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Nacionalno projektno partnerstvo

• Projekt PREHOD MLADIH izvaja nacionalno projektno partnerstvo 
(skupna prijava na razpis)

• Projekt koordinacije izvaja: Združenje izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije v Republiki Sloveniji - ZIZRS

• Projekt izvajajo - partnerji (izvajalci zaposlitvene rehabilitacije):
URI-Soča                                    Racio d.o.o.                           
Centerkontura, d.o.o.             Šentprima
CRI Celje d.o.o.                         Zavod Jelša
IP Posočje d.o.o.                       Zavod Ruj, Velenje
Integra inštitut                          Zavod Vitis, Ptuj
Ozara d.o.o.                               SIJ ZIP Center d.o.o.
Papilot Zavod, Ljubljana          Želva d.o.o.
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Zakaj prav izvajalci zaposlitvene rehabilitacije? 
• Izvajalci ZR izvajamo različne storitve s ciljem, da se invalid usposobi za 

ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali pa 
spremeni svojo poklicno kariero (priprava mnenja, svetovanje, izbira ustreznih poklicnih 
ciljev, pomoč pri iskanju zaposlitve, analiza delovnega mesta, izdelava načrta prilagoditev delovnega 
mesta, ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov …),

• ustrezna strokovna usposobljenost,
• poznavanje specifičnih značilnosti invalidov- oseb s PP,
• poznavanje posebnih oblik zaposlovanja (podporna, zaščitna zaposlitev),
• poznavanje ukrepov, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov (kvotni sistem, 

subvencije…),
• poznavanje potreb trga dela in široka mreža delodajalcev,
• multidisciplinarni timi,
• regijska pokritost.
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Prednosti vključitve v projekt PREHOD MLADIH

• Prednosti za izobraževalno ustanovo:
• informiranje o možnostih za mlade s posebnimi potrebami na trgu dela,
• pomoč pri iskanju ustrezne študijske prakse za mlade s posebnimi 

potrebami,
• priprava potrebnih prilagoditev pri izvedbi študijske prakse,
• podpora mlademu in delodajalcu pri opravljanju študijske prakse,
• spoznavanje mladostnika v praktični delovni situaciji,
• širjenje mreže delodajalcev, ki omogočajo opravljanje prakse mladim s 

posebnimi potrebami,
• priporočila za nadaljnje aktivnosti za mladostnika, 
• informiranje o nadaljnjem razvoju mladostnika, tudi po zaključku 

izobraževanja,
• povezovanje šolskega sistema s sistemom zaposlovanja in z drugimi 

pomembnimi sistemi. 
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Prednosti vključitve v projekt PREHOD MLADIH

• Prednosti za starše: 
• seznanjanje z možnostmi, ki jih ima mladostnik po zaključku šolanja,
• realna slika mladostnikovih možnosti,
• priporočila za nadaljnje aktivnosti za mladostnika,
• podpora pri prehodu mladostnika iz šolskega sistema na trg dela. 
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Prednosti vključitve v projekt PREHOD MLADIH

• Prednosti za delodajalce:
• možnost sodelovanja z izobraževalnim sistemom,
• možnost, da spozna mladostnika in ga pripravi na bodoče 

zaposlovanje,
• nova energija in ideje, ki jih prinašajo mladi,
• spoznavanje poslovnih priložnosti, ki jih prinaša zaposlovanje 

invalidov (kvotni sistem, nagrade, subvencije plače, prilagoditve 
delovnega mesta …),

• družbena odgovornost. 
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Splošne informacije

Koordinator projekta: 

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v 
Republiki Sloveniji 

Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 53

Spletna stran: www.prehodmladih.si
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Hvala za pozornost!

darja.kodrun@centerkontura.si
064 262 504

Jelenčeva 15, Kranj


